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Súhrn 

Autor (študent medicíny) predkladá 1. časť štúdie o požívaní návykových látok študentmi 
stredných škôl v lokalite Senec. Jedná sa o prepracované a doplnené vydanie práce Adolescenti 
a návykové látky - fenomén tejto doby, ktorú prezentoval ako maturant v školskom roku 
1996/97 v rámci Stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ). 

Vychádzajúc z prieskumu v 283-člennom súbore stredoškolákov autor postupne odharuje 
sociálne pozadie súboru, postoje žiakov k návykovým látkam, ako aj požívanie alkoholu, čier

nej kávy, fajčenie a požívanie iných návykových látok. Všíma si pritom štatisticky významné 
rozdiely medzi študentmi gymnázia a odborných stredných škôl, ďalej rozdiely medzi chlapcami 
a dievčatami. 

Vzhladom na lokalizáciu prieskumu v meste Senec ponúka práca odbornej ver ejnosti 
pohlad na to, ako ďaleko a do akej miery vplýva Bratislava - epicentrum drogového problému 
na Slovensku - na svoje najbližšie okolie (25 km). 

K r ú č o v é s lov á : stredoškoláci - postoje k návykovým látkam - požívanie návykových 
látok - motivácia 

M. Turček Jr.: USAGE OF ADDICTIVE SUBSTANCES BY 
STUDENTS AT SECONDARY SCHOOL. I. PART. ATTITUDES OF 
STUDENTS TO DRUG ADDICTION AND THEIR USE OF 
ADDICTIVES 

Summary 

The author (student of medicine) presents the first part of the study about addictive subs
tance use by secondary school students in Senec. The paper is remade, completed and renamed 
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edition of his earlier work Adolescents and addictive disorders - a phenomenon of this time, 
which was firstly introduced at the competition called Secondary Expert Work in 1996/97. 

Based on the investigation of 283 students, the author gradually discloses their attitudes to 
addictive disorders but also their usage of alcohol, coffee, frequency of smoking and use of other 
clrugs. The notice is taken of statistically significant differences between the students of com
prehensive and grammar (specialised) secondary school and of differences between boys and 
girls . 

Because of the site where the investigation was performed - in the town Senec - the work 
offers also a sight of how far and how intensively influences the epicentre of drug addiction 
problem in Slovakia <Bratislava) to its very next surroundings (25 km). 

K ey w o r ds : secondary school students - attitudes to addictive substances - usage of ad
dictives - motivation 

Úvod 

V priebehu 20. storočia, po celosvetovej eufórii zo skončenia prvej a druhej sve
tovej vojny, v období "studeného mieru", vzišiel na povrch problém, ktorý síce vždy 
existoval, no nikdy nie na takej rozsiahlej úrovni (Drtil, 1991): problém drogovej 
závislosti. Jeho podstata však tkvie v človeku, nie v droge samotnej (Kudrle, 1992). 
Milióny neskúsených, prevažne mladých ľudí jej už podľahli a na ďalších toto ne
bezpečenstvo ešte čaká . 

Situácia na Slovensku je nepriaznivá. Asi polovica závislých pochádza z Bratis
lavy, z toho viac ako polovica z Petržalky. Je ťažké podávať konkrétne údaje, najmä 
tie, ktoré sa týkajú nealkoholových drog, pretože okrem niekoľkých tisícov evido
vaných narkomanov existuje ešte veľká skupina tých, ktori lekárom unikajú. Za 
všetky teda aspoň jedno porovnanie. V USA je priemerný vek závislých na heroíne 
23 rokov. U nás je to 16 rokov. Podľa autorov Šagáta a Tuhárskeho (1997) má 
v Bratislave až jedna štvrtina školopovinných detí skúsenosť s drogou, pričom 
najčastejšími miestami prvého kontaktu sú priestory pred školou a diskotéky. Dro
ge podliehajú čoraz mladší dospievajúci, ba až deti. V tomto kontexte aj Kresánek 
a Plačková (1997) upozorňujú, že na Slovensku sa nealkoholové drogy zneužívajú 
najviac vo vekovej skupine 15 - 18 rokov (až 40 % všetkých prípadov abúzu). 
Uvádzajú tendenciu presunu do nižších vekových skupín. Tieto údaje uvádzame 
preto, aby sme objasnili dôvod zamerania nášho prieskumu na stredoškolskú 
mládež, ako aj poukázali na potrebu venovať sa viac i nižším vekovým skupinám. 

Fakt, že abúzus drog je celospoločenským problémom (Hejda a Krajník, 1992), je 
často prehliadaný. Oneskorené uvedomovanie si následkov má dosah nielen na pa
cienta - závislého, ale aj na samú spoločnosť a prejaví sa v (ne-)účinnosti nasto
leného riešenia. Podľa Pavúka (1995) napríklad plná polovica z tých, ktorí majú 
problémy súvisiace s alkoholom vo veku do 20 rokov (a nevyriešia ich), bude mať 
tieto problémy ešte o 20 rokov neskôr. 

Drogová závislosť je psychická porucha, na ktorú nevplýva jeden, ale množstvo 
odlišných činiteľov (Meyer, 1992; Nešpor, 1992). Faktory podporujúce užívanie, 
zneužívanie, prípadne vznik drogovej závislosti, môžeme rozdeliť do štyroch tried 
(Urban, 1978): 
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1. farmakologické faktory; 
2. somatické a psychické faktory; 
3. environmentálne faktory; 
4. provokujúce, precipitujúce, spúšťacie faktory. 
Charakteristické pre všetky je, že sa nevyskytujú osamotene, ale v zložitých 

vzájomných vzťahoch a vytvárajú tak ,.interakčný štvorsten" drogovej závislosti 
(droga - organizmus - prostredie - podnet). 

Miera duševných schopností a vedomostí sa ukazuje ako faktor ovplyvňujúci 
požívanie návykových látok (K. Turček, 1991). Nešpor a Csémy (1996a) na základe 
svojich výskumov uzatvárajú, že výskyt fajčenia a požívania alkoholických nápojov 
je významne vyšší u žiakov odborných učilíšť a stredných škôl bez maturity než 
u študentov stredných škôl s maturitou. Čo sa týka rozdielov v konzume návyko
vých látok medzi mužmi a ženami, Novotný a Kolibáš (1997) a Kolibáš a Novotný 
(1998) uvádzajú, že muži viac konzumujú alkohol a tabak, zatiaI čo ženy dávajú 
prednosť káve a benzodiazepínom. Nešpor a Csémy (1996a) okrem toho poukazujú 
na fakt, že česká mládež má, čo sa týka nealkoholových drog, najväčšie skúsenosti 
s marihuanou (hašišom), pričom citovani autori sa obávajú podceňovania jej nebez
pečnosti kvôli nedostatočným vedomostiam o jej účinkoch. 

Otázka dôvodov a spôsobu kontaktovania sa jedincov s návykovými látkami hrá 
kľúčovú úlohu pri rozpoznávani jednotlivých faktorov ovplyvňujúcich rozvoj dro
gových závislostí a tým aj pri modelovaní programov prevencie a liečby závislých. 
Zaoberalo sa ňou viacero autorov: vo vzťahu k požívaniu alkoholu ju skúmali M. 
Turček st . (1966), Mečír (1990), u nealkoholových drog napr. Vojtík a Bficháček 
(1985), novšie napr. Šagát a Tuhársky (1997) . Greisinger (1983) hovorí o očakáva
niach účinkov alkoholu u adolescentov, príčom sú podIa neho evidentné rozdiely 
medzi abstinujúcimi jedincami a tými, ktorí alkohol pijú (pravidelne). U absti
nujúcich jedincov považuje za hlavné očakávané účinky pocit spokojnosti a u
Iahčenie medziIudských kontaktov, zatiaI čo tí, ktorí alkohol pijú, mávajú pod jeho 
vplyvom pocity vzrastu sily, agresie, sexuálnych výkonov a redukcie psychického 
napätia. Nešpor a Csémy (1996b) zdôrazňujú pomerne vysoké percento tých adoles
centov, ktorí sa požívaním návykových látok usilujú o napodobovanie svojich ro
vesníkov. Straka a Strnadová (1987), K. Turček (1995) hovoria podobne o úlohe 
ideového ovplyvňovania jedincov pri kontaktovaní sa s omamnými látkami a pou
kazujú na úlohu silnej osobnosti (vodcu partie), ktorá ako autorita môže slabších 
jedincov viac-menej na drogy nahovárať. 

ZatiaI čo v počiatočných štádiách vývoja drogovej závislosti môžeme hovoriť o li
neárnom pôsobení činiteIov spôsobujúcich abúzus drogy, v štádiu choroby sa tieto 
vzťahy uzatvárajú do etiopatogenetických "bludných" kruhov, vytvárajúc tak cir
kulárnu kauzalitu jednotlivých podnetov, javov a ich následkov (Pogády, Wieder
mann, Breier, 1975). Žucha a Čaplová (1998) llonúkaiú eX\llikáciu bludnich kruhov 
v meta-psychopatologických súvislostiach, pričom za prvý krok pri vzniku závis
losti považujú "insuficienciu pocitu života". Blum (1990) nepríamo vysvetľuje fakt, 
že vo všeobecnosti chlapci sa s návykovými látkami kontaktujú častejšie než diev
čatá . Hovorí, že pôvod tohto rozdielu spočíva v pôsobení testosterónu na rozvoj 
CNS. Dôsledkom je potom rozdielna reakcia oboch pohlavi na záťažové situácie: 
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stresovaní chlapci reagujú "aktívne" (abúzus drog, páchaníe trestných činov), 
u dievčat skôr dochádza k vzníku depresií alebo k suicidálnemu správaníu. 

Pavúk (1994) a Nešpor a Csémy (1998) upozorňujú zhodne na vysoko signífi
kantný vzťah medzi požívaním alkoholických nápojov a fajčením. Správa z Oster
reichische Apotheke Zeitung (1992) referuje o nebezpečnosti níkotínu ako prestupo
vej drogy. Viedenská štúdia uviedla, že konzum (tvrdých) drog je veľmi úzko spätý 
so spotrebou níkotínu a že požívaníe tabaku pred 16 rokom života je zrejme najdô
ležitejšie pre ďalší vývoj závislého. V tomto kontexte Kolibáš, Novotný, André 
(1994) podotýkajú, že u závislých od alkoholu môže dôjsť súčasne k abúzu iných 
návykových látok, pričom najčastejšie sú (okrem nikotínu) analgetiká, prchavé 
rozpúšťadlá a anxiolytiká. 

Cieľom našej práce bolo oboznámiť sa s problematikou drogových závislostí. Pro
stredníctvom dát získaných od študentov sme sa v prieskume snažili zistiť výskyt 
požívania jednotlivých návykových látok dospievajúcou mládežou a nájsť faktory 
ovplyvňujúce rozvoj alebo ochranu pred abúzom drog. Pre prvú časť prieskumu sme 
vychádzali z nasledovných hypotéz: 

1. Študenti na odborných typoch stredných škôl prichádzajú častejšie do kontak
tu s návykovými látkami ako študenti na gymnáziách. 

2. Výskyt požívania omamných látok je častejší u chlapcov ako u dievčat . 

3. Mládež podceňuje závažnosť dosahu najmä mäkkých drog. 

Materiál a metodika 

Údaje potrebné na vypracovanie štúdie charakterizujúcej vzťah adolescentov 
k návykovým látkam sme získali prostredníctvom anonymného dotazníka. Použili 
sme neštandardizovaný dotazník skonštruovaný pre vlastné potreby. 

Dotazník obsahoval záhlavie a 15 otázok z rozličných okruhov. V prvej časti do
tazníka sme sa pýtali na vzťahy v rodine, spôsob trávenia voľného času, hodnotový 
systém. Druhá časť bola zameraná na úroveň vedomostí, študenti mali z uvedených 
možností vyznačiť tie, ktoré nepovažujú za alkohol, resp. v inej otázke za drogu. 
Tretia časť bola pre vyhodnocovanie kľúčová . Týkala sa miery skúseností daného 
adolescenta s alkoholom, kávou, fajčením a inými návykovými látkami. V prípade 
kontaktu s uvedenými látkami sa študenti mali ďalej rozhodnúť pre udelenie pred
nosti niektorej z látok a uviesť, ako sa k nim prvýkrát dostali . Posledná, štvrtá 
oblasť obsahovala 3 pomerne rozdielne otázky. V prvej sme sa pýtali na sexuálnu 
skúsenosť respondenta, v druhej sa dotyčný mal vlastnými slovami vyjadriť ku 
kladným a záporným účinkom návykových látok. Tretia (úplne posledná) otázka sa 
týkala vierovyznania. 

Dotazník vyplnilo celkovo 283 respondentov, z ktorých bolo 132 chlapcova 151 
dievčat . Respondenti pochádzali z troch škôl: Gymnázia Senec, Stredného od
borného učilišťa strojárskeho v Senci a Strednej školy podnikania v Senci. Respon
dentov z SOU strojárskeho a SŠP sme zlúčili a súhrnne nazvali študentmi od
borných stredných škôl (ďalej už len OSŠ). Základné charakteristiky súboru vyja
druje tab. 1. 
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Tabuľka 1. Základné charakteristiky súboru 

Škola Gymnázium Senec OSŠ . odborné stredné školy 

Ročník 2. 3. 4. 2. 3. 

Pohlavie CH I D CH I D CH I D CH I D CH l D 

N 28 I 19 25 I 35 20 I 30 34 I 39 25 l 28 

l:CH+D 47 60 50 73 53 

l: ročníkov 157 126 

l: 283 

Výsledky 

Zo všetkých respondentov 86,2 % žije v úplných rodinách (90,9 % z chlapcov 
a 82,1 % z dievčat) a 13,8 % v neúplných rodinách (9,1 % z chlapcova 17,9 % 
z dievčat) . Mládež trávi svoj voľný čas najčastejšie : 

1. S kamarátmi (túto možnost skórovalo 74,6 % respondentov); 
2. s rodinou (skórovalo ju 54,4 % respondentov); 
3. doma - TV, čítaním kníh a pod. (skórovalo 47,7 % respondentov) . 
Súhrnom dát všetkých študentov vychádza, že najväčšími hodnotami dospie-

vajúcej mládeže (tab. 2) sú: 
1. Zdravie (skórovalo ho 57,2 % respondentov); 
2. rodina (skórovalo ju 55,8 % respondentov); 
3. priateľstvo (skórovalo ho 33,6 % respondentov) . 

Tabuľka 2. Hodnotový systém základného súboru 

Chlapci (N = 132) Dievčatá (N = 151) 

1. Rodina 1. Zdravie 

2. Zdravie 2. Rodina 

3. Priaterstvo 3. Priaterstvo 

4. Peniaze 4. Sloboda 

5. Sloboda 5. Mier 

6. Vzdelanie 6. Peniaze 

7. Úspech. sláva 7. Úspech. sláva 

8. Mier 8. Vzdelanie 

9. Osobný kľud 9. Osobný kľud 

9. Pohlavný život 10. Pohlavný život 
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Z výsledkov v otázke pohlavného života vyplýva, že 76,7 % respondentov zá
kladného súboru pohlavný styk ešte nemalo, 23,3 % už pohlavný styk malo. Z tých, 
čo už mali pohlavný styk, malo 59,1 % jednu sexuálnu partnerku (jedného se
xuálneho partnera), čo tvori 13,8 % z celkového počtu respondentov. 9,5 % zo všet
kých respondentov malo niekoľko sexuálnych partnerov (partneriek). Priemerný 
vek prvej sexuálnej skúsenosti bol 15,05 rokov u chlapcova 15,41 rokov u dievčat . 

V základnom súbore pivo nepovažuje za alkohol 34,3 % respondentov. Na gym
náziu ide o 33,8 % respondentov, na OSŠ je to 34,9 % respondentov. Víno nepo
važuje za alkohol 15,6 % respondentov. Na gymnáziu ide 013,4 % respondentov, na 
OSŠ je to 18,3 % respondentov. Alkoholické nápoje nepovažuje za návykové 4,2 % 
respondentov. Zo 75,0 % sú to chlapci, zo zvyšných 25,0 % dievčatá . Na gymnáziu 
ide o 4,5 % odpovedajúcich, na OSŠ sú to 4,0 % respondentov. Aj tu je väčší podiel 
chlapcov z gymnázia ako z OSŠ, ktori nepovažujú alkohol za návykový (vzhľadom 
na to, ako chlapci odpovedali na otázku, či je pivo alkoholický nápoj, tento údaj sa 
dal očakávať). Je pomerne prekvapujúce, že až 53,4 % respondentov nepovažuje 
kávu za návykovú. Na gymnáziu ide o 52,9 % odpovedajúcich, na OSŠ je to 54,0 % 
respondentov (40,7 % z chlapcova až 65,7 % z dievčat). Marihuanu a hašiš nepo
važuje za návykové 7,8 % respondentov, pričom z 95,5 % sú to chlapci a iba zo 4,5 % 
dievčatá. Na gymnáziu ide o 7,0 % odpovedajúcich (všetko chlapci), na OSŠ je to 
8,7 % respondentov (10 chlapcova 1 dievča) . Prchavé látky nepovažuje za návykové 
6,4 % respondentov. Na gymnáziu ide o 4,5 % odpovedajúcich, na OSŠ je to 8,7 % 
respondentov. Lieky ovplyvňujúce psychiku nepovažuje za návykové 4,6 % respon
dentov, pričom z 84,6 % sú to chlapci a z 15,4 % dievčatá . Na gymnáziu ide o 2,6 % 
odpovedajúcich, na OSŠ je to 7,1 % respondentov. Tabakové výrobky nepovažuje za 
návykové 3,9 % respondentov. Z 81,8 % sú to chlapci, z 18,2 % dievčatá. Na 
gymnáziu ide o 3,2 % odpovedajúcich, na OSŠ je to 4,8 % respondentov. 

Keď sme analyzovali užívanie návykových látok na ploche celého základného 
súboru respondentov, ukázalo sa, že 34,6 % respondentov pravidelne užíva niektorú 
návykovú látku (pije alkoholické nápoje, kávu, alebo fajčí, pripadne malo opako
vanú skúsenosť s inými návykovými látkami). Pritom 21,5 % zo všetkých respon
dentov užíva pravidelne iba jednu návykovú látku alebo malo iba opakovanú skúse
nosť s inou drogou, zvyšných 13,1 % respondentov užíva pravidelne súčasne viac 
návykových látok. Na celkovej úrovni chlapci vo významnej miere častejšie užívajú 
návykové látky ako dievčatá (P < 0,001). Zistili sme aj vyšší výskyt pravidelného 
užívania návykových látok (za znak pravidelného užívania sme považovali frekven
ciu niekoľkokrát za týždeň a častejšie) v celkovom meradle na OSŠ oproti 
gymnáziu na hranici štatistickej významnosti (P < 0,05). Zaujímavý výsledok sme 
získali porovnanim tých respondentov, ktori pravidelne užívajú iba jednu návykovú 
látku a tých, ktori užívajú súčasne viac návykových látok. Ukázalo sa, že na 
gymnáziu je pomer týchto probandov 22 : 23, zatiaľ čo na OSŠ je signifikantne 
menší podiel tých, ktori súčasne užívajú viac návykových látok (P < 0,05). 
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Tabuľka 3. 

Frekvencia 

požívania 

Vôbec 

Príležitostne 

Pravidelne 

Tabuľka 4. 

Frekvencia 
požívania 

Vôbec 

Príležitostne 

Pravidelne 
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PoŽÍvaIÚe alkoholu na gymnáziu (%) 

2. ročník 3. ročník 4. ročník ĽCH Ľo ĽCHoO 

CH D CH D CH D 
n= 28 n = 19 n = 25 n = 350 n= 20 n = 30 n = 73 n = 84 n = 157 

42,9 31,6 16,0 42,9 15,0 20,0 26,0 32,1 29,3 

50,0 68,4 72,0 57,1 60,0 76,7 60,3 66,7 63,7 

7,1 0,0 12,0 0,0 25,0 3,3 13,7 1,2 7,0 

POŽÍvaIÚe alkoholu na OSŠ (%) 

2. ročník 3. ročník ĽCH Ľo ĽCHoO 

CH D CH D 
n = 34 n = 39 n = 25 n = 28 n = 59 n = 67 n = 126 

32,4 51,3 20,0 25,0 27,1 40,3 34,1 

64,7 48,7 72,0 75,0 67,8 59,7 63,5 

2,9 0,0 8,0 0,0 5,1 0,0 2,4 

POŽÍvaIÚe alkoholu študentmi gymnázia a OSŠ (%) 

70 

12 

o Príležitostne 

mm Pravidelne 

2. ročník 3. ročník 4. ročník 2. ročník 3. ročník 
Gymnázium OSŠ 

295 



M. TURČEK ml. / POŽÍVANIE NÁVYKOVÝCH LÁTOK ŠTUDENTMI 
STREDNÝCH ŠKÔL I. ČASŤ. POSTOJE ŠTUDENTOV A FREKVENCIA 
POŽÍV ANIA NÁVYKOVÝCH LÁTOK 

V otázke požívania alkoholických nápojov (tab. 3, 4; graf 1) sa ukázalo, že 
31,4 % zo všetkých respondentov je abstinujúcich (26,5 % z chlapcova 35,8 % 
z dievčat). Alkoholické nápoje požíva 68,6 % odpovedajúcich študentov (73,5 % 
z chlapcova 64,2 % z dievčat). 92,8 % z tých, ktorí požívajú alkoholické nápoje, ich 
požívajú príležitostne, zvyšných 7,2 % požíva alkoholické nápoje pravidelne (9,8 % 
zo všetkých chlapcova 0,7 % zo všetkých dievčat) . Tu sme zistili, že v pravidelnom 
požívaní alkoholických nápojov je signifikantný rozdiel medzi oboma pohlaviami 
(P < 0,001), pričom chlapci pijú alkoholické nápoje častejšie. Naopak, medzi oboma 
typmi stredných škôl nebol v požívaní alkoholu signifikantný rozdiel; skôr sa uká
zalo, že na OSŠ bolo pravidelné pitie menej časté ako na gymnáziu. 15,4 % z chlap· 
cov, ktorí pijú alkoholické nápoje pravidelne, nepovažujú alkohol za návykový. Pri
tom 38,5 % z chlapcov, ktorí alkohol pravidelne pijú, nepovažuje pivo za riadny al
kohol. 

Tabuľka 5. Požívaníe kávy na gymnáziu (%) 

Frekvencia 2. ročník 3. ročník 4. ročník ~CH Ľo ~CH.D 
požívarúa CH D CH D CH D 

n = 28 n = 19 n = 25 n = 35 n= 20 n= 30 n = 73 n= 84 n = 157 

Vôbec 64,3 57,9 56,0 51,4 55,0 33,3 58,9 46,4 52,2 

Príležitostne 25,0 36,8 32,0 31,4 35,0 50,0 30,1 39,3 35,0 

Pravidelne 10,7 5,3 12,0 17,2 10,0 16,7 11,0 14,3 12,8 

Tabuľka 6. Požívaníe kávy na OSŠ (%) 

Frekvencia 2. ročrúk 3. ročník ~CH Ľo ~CH.D 
požívarúa CH D CH D 

n = 34 n= 39 n = 25 n= 28 n= 59 n = 67 n = 126 

Vôbec 70,6 56,4 48,0 53,6 61,0 55,2 57,9 

Príležitostne 23,5 28,2 40,0 35,7 30,5 31,4 31,0 

Pravidelne 5,9 15,4 12,0 10,7 8,5 13,4 11,1 

Z prieskumných dát v otázke požívania čiernej kávy (tab. 5, 6; graf 2) vyplynu
lo, že 54,5 % zo všetkých respondentov kávu vôbec nepožíva (59,8 % z chlapcov 
a 50,3 % z dievčat) . Kávu požíva 45,5 % odpovedajúcich študentov (40,2 % 
z chlapcova 49,7 % z dievčat) . 73,4 % z tých, ktorí kávu požívajú, ju požívajú prí
ležitostne, zvyšných 26,6 % požíva kávu pravidelne (9,8 % zo všetkých chlapcov 
a 13,9 % zo všetkých dievčat) . Nezistili sme signifikantný rozdiel medzi chlapcami 
a dievčatami v pití kávy, hoci percentuálne mali dievčatá vyšší výskyt jej pravi-
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delného požívania. Na druhej strane dievčatá pijúce kávu pravidelne sa vyznačujú 
tým, že až 61,9 % z nich (u chlapcov je to 46,2 %) nepovažuje kávu za návykovú. 

Graf 2. 
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V otázke fajčenia (tab. 7, 8; graf 3) sa ukázalo, že zo všetkých respondentov bo
lo v dobe prieskumu 61,1 % nefajčiacich (48,5 % z chlapcova 72,2 % z dievčat) . 

Z týchto študentov už ale 9,3 % fajčenie vyskúšalo (pričom jedno dievča z 3. ročníka 
OSŠ uviedlo, že fajčilo 2 roky, ale teraz už nie) . Z odpovedajúcich študentov sa 
38,9 % priznalo, že fajčí (51,5 % z chlapcova 27,8 % z dievčat) . 41,8 % z tých, kto ri 
fajčia, fajčia príležitostne. 58,2 % fajčiarov fajčí pravidelne (34,1 % zo všetkých 
chlapcova 12,6 % zo všetkých dievčat), pričom 43,7 % z nich (13,6 % zo všetkých 
chlapcova 6,6 % zo všetkých dievčat) vyfajčí za deň viac ako 5 cigariet - priemerne 
13 u chlapcov a 12,5 u dievčat . Za podnetný považujeme výsledok, že 15,6 % z tých 
chlapcov, ktorí fajčia pravidelne, nepovažuje tabakové výrobky za návykové (z diev
čat fajčiacich pravidelne sú si všetky vedomé, že fajčenie je návykové). Zároveň sme 
zistili, že výskyt fajčenia je u chlapcov častejší ako u dievčat (P < 0,001). Aj na OSŠ 
je signifikantne viac fajčiarov ako na gymnáziu (P < 0,01). 

297 



M. TURČEK ml. / POŽÍVANIE NÁVYKOVÝCH LÁTOK ŠTUDENTMI 
STREDNÝCH ŠKÔL I. ČASŤ. POSTOJE ŠTUDENTOV A FREKVENCIA 
POŽÍV ANIA NÁVYKOVÝCH LÁTOK 

Tabuľka 7. 

Frekvencia 

fajčenía 

Fajčil(-a) raz 

Občas 

Pravidelne 

Tabuľka 8. 

Frekvencia 

fajčenía 

Fajčil( -a) raz 

Občas 

Pravidelne 
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Zo všetkých respondentov malo 11,0 % skúsenosť s návykovými látkami mimo 
individuálnej konzumácie alkoholu, požívania tabakových výrobkov a čiernej kávy 
(ďalej len droga), pričom v 50,0 % bola táto opakovaná. Z chlapcov malo túto skúse
nosť 15,9 %, z dievčat to bolo 6,6 % . Skúsenosti s drogami v jednotlivých ročni
koch na oboch typoch škôl vyjadruje graf 4. Z opýtaných chlapcov majú najväčšiu 
skúsenosť s požívanim drog študenti štvrtého ročnika na gymnáziu (30,0 %). Zo 
všetkých opýtaných dievčat je táto skúsenosť najčastejšia v treťom ročniku OSŠ 
(10,7 %). Po štatistickej analýze sme zistili, že rozdiel medzi chlapcami a dievčata
mi je signifikantný (P < 0,05) - chlapci sa s drogami kontaktujú častejšie . 
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Podľa typu návykových látok podľa v 4,4 % prípadov požitia drogy išlo o psycho
stimulačné látky (kokaín, steroidy), v 22,2 % prípadov išlo o tlmivé látky 
(Flunitrazepam (Rohypnol), Chlordiazepoxid (Rudotel), Bisulepín (Dithiaden), lieky 
proti bolestiam hlavy, lieky na spanie + v kombinácii s alkoholom), v 2,2 % prípa
dov išlo o heroín, v 62,2 % prípadov išlo o halucinogénne látky (marihuana, hašiš, 
LSD, Vulkán) a v 9,0 % sme charakter drogy nemohli posúdiť (fet, tabletky, lieky). 
Toto rozloženie charakterizuje aj graf č . 5. Najčastejšie objavujúca sa droga bola 
marihuana, resp. hašiš . Jedno alebo druhé vyskúšalo 9,2 % zo všetkých responden
tov, teda 83,9 % z tých respondentov, ktorí mali kontakt s drogou. U 38,5 % z nich 
bola táto skúsenosť opakovaná (z toho bolo 80,0 % chlapcova 20,0 % dievčat). Cel
kovo ale 32,3 % z tých respondentov, ktorí mali skúsenosť s drogou, ju nepovažuje 
za návykovú. Tu sme zistili, že až 46,2 % z respondentov, ktorí už fajčili marihuanu 
alebo hašiš, ich nepovažuje za návykové. 
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Pri hIadaIÚ korelácií medzi sucasným požívaIÚm viacerých návykových látok 
sme zistili, že existuje signifikantný vzťah medzi pravidelným požívaIÚm alkoholu 
a fajčeIÚm (P < 0,05). V súvislosti s požívaIÚm (iných) drog sme zistili, že až 93,1 % 
z tých respondentov, ktorí už skúsili (aspoň raz) drogu, fajčí, pričom .72,4 % fajčí 
niekoľkokrát za deň. Vzťah medzi fajčeIÚm a požívaIÚm iných drog sa ukázal ako 
vysoko signifikantný (P < 0,001). 

V odpovediach respondentov na otázku, ktorej návykovej látke by dali prednosť, 
bolo vidno pomerne veľkú názorovú rozdielnosť. Chlapci dávajú najskôr prednosť 
marihuane (tí, čo ju už fajčili), ale aj alkoholu, fajčeniu, káve približne v tomto po· 
radí. Dievčatá dávajú prednosť káve, menej alkoholu, fajčeniu, marihuane. Neza
nedbateIná skupina respondentov (najmä tí, ktorí mali skúsenosť s rozličnými 

návykovými látkami) sa ale k tejto otázke priamo vyslovila, že prednosť by po svo
jich skúsenostiach nedala teraz už žiadnej návykovej látke. 

Odpovede gymnazistov a študentov OSŠ a odpovede chlapcov a dievčat sa 
v otázke pozitíva negatív požívania návykových látok v podstate zhodujú. Najviac 
sa študenti vyjadrovali k požívaniu návykových látok zo všeobecného hradiska. Ako 
pozitíva uviedli: zabíjanie nudy, prekonanie zábran, zvýšenie výkonnosti a stimu
lancia organizmu, dobrá nálada, uvoInenie, pôžitok, odreagovanie, únik z reálneho 
sveta, zabudnutie na problémy a pod. Ako negatíva uviedli: otupenie, omámenie, 
opantalosť, nespavosť, bolesti hlavy, zvracanie, kazenie pleti, zabíjanie mozgových 
buniek, agresivita, úzkosť, strata sebakontroly a zdravého úsudku, abstinenčná 
kríza, návyk a závislosť, ničenie zdravia, psychiky, smrť. Zaujímavé je, že respon
denti nezabúdali ani na širšie súvislosti, ako morálny úpadok človeka, finančné za
ťaženie a z toho vyplývajúce riziko kriminality pri rozvoji abúzu, ničenie medzi
ľudských vzťahov, dopad na rodinu a možné prejavenie sa následkov na potomkoch. 

Káve pripisujú študenti takmer výlučn,e kladné účinky: dobrá chuť, ukrudnenie, 
vzpruženie, zabránenie únavy, zvýšenie krvného tlaku (?). Za negatíva považujú ne
viazanosť pri jej nadmernom pití (?), riziko infarktu. Fajčenie, naopak, študenti po
sudzujú prevažne negatívne. Pripúšťajú síce, že má dobrú chuť a ukIudňuje, ale na 
druhej strane objektívne priznávajú nepríjemný zápach po cigaretách, zhoršené 
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dýchame, žltnutie prstov, zužovame ciev, poškodeme až rakovinu pľúc, ba dokonca, 
zrejme vzhladom na verejnosť, hanbu. Za pozitíva alkoholu študenti považujú jeho 
možné použitie ako dezinfekčný prostriedok, v pripade užívama je vhodný ako 
pripitok. Ako kladné účinky vyzdvihujú zlepšeme nálady, uvolneme, povzbudeme, 
zlepšeme trávema. Z negatív spomenuli nevoľnosť, otupeme, opilosť, zápach po al
kohole, opicu (plúšt), zmenu správama, škodlivé účinky na pečeň a riziko pri 
požívaní alkoholu v tehotenstve. 

Tabuľka 9. Kontaktovame sa respondentov s návykovými látkami (%) 

CH D 
Možnosť 

Alk F ID ALK F 
n = 13 n = 73 n = 19 n=l n = 54 

A 69,2 69,9 78,9 100,0 

B 0,0 1,4 0,0 0,0 

C 61,5 89,0 94,7 100,0 

D 15,4 9,6 15,8 0,0 

Legenda: Alk - časté požívanie alkoholu 
F - respondenti, ktorí už aspoň raz fajčili 
ID - skúsenosť s inými drogami 

64,8 

9,3 

85,2 

11,1 

A - respondent bol návykovou látkou ponúknutý 

CH+D 

ID AIk F 
n = 10 n = 14 n = 127 

90,0 71,4 67,7 

10,0 0,0 4,7 

70,0 64,3 87,4 

10,0 14,3 10,2 

B - respondent sa k návykovej látke dostal náhodou alebo nevedome 
C - respondent maJ na požitie návykovej látky vlastný dôvod 
D - respondent sa k návykovej látke dostal na diskotéke 

ID 
n = 29 

82,8 

3,6 

86,2 

13,8 

Z tab. 9 pre spôsob kontaktovama sa probandov s návykovými látkami vy
plýva, že zatiaľ čo v kontaktovaní s alkoholom boli respondenti v celkovom meradle 
prevažne ponúknutí inou osobou (najčastejšie kamarátmi, partnerom, rodičmi), vo 
fajčeIÚ a požívaní iných drog prevláda nad vonkajším vplyvom vlastné rozhodnutie 
respondentov na základe motivácie. 

V otázke vlastnej motivácie pre požívame návykových látok (tab. 10) sme zistili 
pre probandov pijúcich pravidelne alkohol, že jednoznačne najväčšou motiváciou bo
la zvedavosť (100 %), potom nuda (44,4 %), protest proti vonkajšiemu svetu 
(22,2 %). Vo fajčení tiež na prvom mieste bola zvedavosť (68,5 %), potom nuda 
(27,0 %), ďalej riešeme vnútorných problémov (18,9 %), napodobovame kamarátov 
(v celkovom meradle 18,0 %, z toho sú ale všetko chlapci), protest proti vonkajšie
mu svetu (17,1 %) a frajerina (17,1 %). Pomerne širokú škálu dôvodov sme zazna
menali aj pri kontakte respondentov s inými drogami. Zvedavosť bola tiež na prvom 
mieste (64,0 %), potom nasledoval protest proti vonkajšiemu svetu (32,0 %), nuda 
(28,0 %), riešeme vnútorných problémov a úrúk (24,0 % v celkovom meradle, z toho 
sú ale všetko dievčatá) . V položke "iné" sa objavili motívy ako vytvoreme si nového 
sveta a u jednej respondentky (pri požívaní iných drog) dokonca smrť! 
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Tabuľka 10. Motivácia respondentov na kontaktovanie sa 
s návykovými látkami (%) 

CH D 
Možnosť 

Alk F ID ALK F 
n=8 n = 65 n = 18 n=l n= 46 

A 12,5 3,1 5,6 0,0 0,0 

B 50,0 29,2 33,3 0,0 23,9 

C 12,5 15,4 16,7 100,0 19,6 

D 0,0 30,8 16,7 0,0 0,0 

E 0,0 12,3 0,0 100,0 28,3 

F 12,5 26,2 16,7 0,0 4,4 

G 100,0 64,6 66,7 100,0 73,9 

H 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 

Legenda : Alk - časté požívanie alkoholu 
F - respondenti, ktorí aspoň raz fajčili 
ID - respondent mal skúsenosť s inými drogami 
A - zvýšenie výkonnosti 
B - nuda 
C - protest proti vonkajšiemu svetu 
D - napodobovanie kamarátov 

ID 
n=7 

0,0 

14,3 

71,4 

0,0 

85,7 

0,0 

57,1 

28,6 

E - riešenie vnútorných problémov (sklamania .. . ), únik 
F - frajerina 
G - zvedavosť, experiment 
H - iná motivácia 

Alk 
n=9 

11,1 

44,4 

22,2 

0,0 

11,1 

11,1 

100,0 

0,0 

CH+D 

F ID 
n = 111 n= 25 

1,8 4,0 

27,0 28,0 

17,1 32,0 

18,0 12,0 

18,9 24,0 

17,1 12,0 

68,5 64,0 

0,9 8,0 

Otázku motivácie respondentov k požívaniu návykových látok možno celkovo 
zhodnotiť tak, že sa prejavili menšie rozdiely u jednotlivých návykových látkach, 
ale zato významné rozdiely medzi pohlaviami. Zatial čo u chlapcov okrem zvedavos
ti a nudy dominuje napodobovanie kamarátov, frajerina a protest proti vonkajšie
mu svetu (približne v tomto poradí), u dievčat za zvedavosťou nasleduje riešenie 
vnútorných problémov a únik, protest proti vonkajšiemu svetu, nuda (v tomto po· 
radí) . 

Diskusia 

V celkovom meradle sa hypotéza Č . 1 v zmysle výskumov Nešpora a Csémyho 
(1996a) potvrdila. Iná však bola situácia na úrovni jednotlivých návykových látok. 
Zistenie, že pravidelné požívanie alkoholických nápojov je častejšie na gymnáziu 
ako na OSŠ, sme nepredpokladali . V otázke požívania kávy v druhých ročnikoch je 
výskyt požívania kávy častejší na OSŠ, a to v požívani kávy pravidelne 010,1 %, no 
v tretích ročníkoch sa situácia obracia: dievčatá na gymnáziu pijú kávu častejšie, 
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pričom v jej požívaní pravidelne vedú o 6,42 %. Daný obrat vo vývoji si nevieme jed
noznačne vysvetliť . Konečne až v otázke fajčenia sa jednoznačne ukázalo, že na 
OSŠ je jeho vyšší výskyt ako na gymnáziu (P < 0,05). Hypotéza č . 1 sa tu splnila 
bez výhrad. 

Čo sa týka rozdielov požívania návykových látok medzi chlapcami a dievčatami, 
hypotéza Č . 2 sa na všeobecnej úrovni splnila (chlapci sa častejšie kontaktujú 
s návykovými látkami ako dievčatá, P < 0,001). Získali sme tým výsledky, aké sa 
dajú očakávať podľa práce Bluma (1990). Hypotéza sa ukázala ako pravdivá aj 
v samotnom požívaní alkoholu, iných drog a vo fajčení . Jej zmysel si však treba 
v otázke požívania čiernej kávy podľa nášho názoru najprv uviesť na pravú mieru. 
Je totiž azda všeobecne známe, že dievčatá požívajú čiernu kávu častejšie ako 
chlapci, resp . že požívajú čiernu kávu vo väčšej miere než alkohol. Domnievame sa, 
že to vyplýva z jej chuťových vlastností a účinkov. Preto považujeme za prirodzené, 
že celkové výsledky, ako aj hodnoty v tabuľkách nasvedčujú evidentnému častejšie
mu výskytu požívania kávy u dievčat ako u chlapcov. Tieto výsledky sú v zhode 
s výskumom Novotného a Kolibáša (1997). 

Už v základnom súbore si možno všimnúť podceňovanie účinkov piva, ktoré vy
še tretina respondentov nepovažuje za alkoholický nápoj, alebo vína, kde je to 
15,6 % respondentov. Fakt, že chlapci z gymnázia podceňujú pivo viac ako chlapci 
z OSŠ, je prekvapujúci. Nevieme si ani dostatočne uspokojivo vysvetliť fakt, že 
vyše polovica respondentov nepovažuje kávu za návykovú. Jedinú možnú inter
pretáciu nám ponúka domnienka, že káva predstavuje už tak bežnú požívatinu, že 
o možnosti vzniku závislosti na nej mladí ľudia ani neuvažujú. A pritom sme práve 
v otázke pitia čiernej kávy zaznamenali, že až jedna štvrtina respondentov ju 
požíva pravidelne. Respondenti, ktorí požívajú pravidelne alkohol, kávu alebo mali 
skúsenosť s inou drogou, dokonca považujú jav na nich sa vzťahujúci za nenávy
kový v percentuálne viacerých prípadoch ako tí, ktorí príslušné návykové látky ne
požívajú, resp . ich požívajú v rozumnej miere. Spomenieme napr. fajčenie mari
huany (hašiša), kde takmer polovica tých, ktorí marihuanu (hašiš) už fajčili, nepo
važuje túto látku za návykovú. Ak pritom vychádzajú z vlastnej skúsenosti 
(marihuanu alebo hašiš fajčili a neskôr nepociťovali potrebu či nutkavosť tento 
zážitok zopakovať), považujeme takýto postoj za veľmi nebezpečný (z hľadiska 
ďalšieho možného kontaktovania sa s návykovými látkami). Hypotézu č . 3, ktorú 
ako myšlienku nastolili aj Nešpor a Csémy (1996b), môžeme teda považovať za 
potvrdenú. 

Vráťme sa ešte k niektorým podnetným výsledkom prieskumu. Pri podrob
nejšej analýze grafu a tabuliek v otázke fajčenia zistíme, že (až na gymnaziálnych 
štvrtákov, ku ktorým sa neskôr vrátime) sa uplatňuje nasledovný trend: s pribú
dajúcim vekom klesá počet fajčiacich príležitostne a vzrastá počet pravidelne fajčia
cich jedincov. Toto si vysvetľujeme tým, že u študentov sa postupne vytvára návyk 
a pociťujú (či už viac alebo menej vedome) potrebu fajčiť čoraz častej šie . Tu pozna
menávame, že u t retiakov z OSŠ až 54,7 % zo všetkých fajčí, pričom dokonca 
47,2 % t retiakov fajčí pravidelne. Pritom z chlapcov tretích ročníkov OSŠ iba 
32,0 % je abstinujúcich a až 64,0 % fajčí pravidelne. Štvrtáci z gymnázia sú na
opak, paradoxom. Majú najmenší výskyt fajčiarov ak tomu z dievčat bez ohľadu na 
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opakovanosť fajčilo aspoň raz 43,3 %, zatiaľ čo z chlapcov "iba" 20,0 %. Pre tieto 
výsledky nemáme uspokojivé vysvetlenie. 

Úzky vzťah medzi pitím alkoholických nápojov a fajčenim, ktorý sme zistili, je 
v súlade s výskumom Pavúka (1994). Podobný vzťah sme zistili aj medzi fajčenim 
a požívanim iných drog. Správa z Osterreichische Apotheke Zeitung (1992) sa teda 
ukázala pravdivá. Vysokú mieru vzťahu medzi konzumom (iných) drog a nikotínu 
si vysvetľujeme z dvoch hľadísk. V niektorých prípadoch môže fajčenie plniť úlohu 
tzv. štartovacej drogy (podobne ako maríhuana, hašiš) prí prechode na tvrdšie lát
ky, v iných prípadoch zasa môže byť dôsledkom (pozostatkom) zneužívania tvrdších 
drog. Dovoľujeme si uviesť príklad jednej respondentky 3. ročnika gymnázia, ktorá 
skúsila marihuanu a v otázke, ktorej z požitých drog by dala prednosť, uviedla: 
,,žiadnej, ale už fajčím". 

V otázke motivácií a spôsobu kontaktovania sa s návykovými látkami sme 
dospeli k podobným výsledkom, ako Šagát a Tuhársky (1997). Môžeme však pri
dať, že sme objavili rozdiely v motivácii chlapcova dievčat . Obe pohlavia uvádzajú 
zvedavosť ako dominujúci faktor pri prvom kontakte s návykovou látkou, neskôr 
aj nudu a protest proti vonkajšiemu svetu. Chlapci ale pridávajú napodobovanie 
kamarátov a frajerinu, ktoré sa u dievčat takmer nevyskytujú (rozdiel je štatisticky 
významný - pri napodobovani kamarátov je P < 0,001; pri frajerine ako motíve je 
P < 0,01). Efekt vnútro skupinovej dynamiky a úloha vodcu partie (Nešpor a Csé
my, 1996b; Straka a Strnadová, 1987; K. Turček, 1995) sú teda reálnym rizikom 
v momentoch, kedy sa adolescenti majú rozhodnúť pre alebo proti danej návykovej 
látke. Naopak, dievčatá pri kontakte s návykovými látkami pridávajú motívy ako 
riešenie vnútorných problémov a únik, čím sa líšia od chlapcov, ktorí tento dôvod vo 
významnej miere neuvádzajú. Aj tu je rozdiel medzi chlapcami a dievčatami šta
tisticky významný (P < 0,001). 

Závery 

Naša práca potvrdila, že problematika zneuzlvania návykových látok stre
doškolákmi je stále aktuálna. V súbore žiakov seneckých stredných škôl sme sle
dovali požívanie alkoholických nápojov, kávy, výskyt fajčenia a skúsenosti s inými 
drogami. Zistili sme, že celá jedna tretina respondentov požíva pravidelne aspoň 
jednu z uvedených návykových látok. Ďalej sme zistili, že existuje pomerne signifi
kantný vzťah medzi (pravidelným) požívaním alkoholických nápojov a fajčením. Po
dobne existuje veľmi úzky vzťah medzi požívaním (iných) drog a fajčením. 

Na odborných typoch stredných škôl je vyšší výskyt pravidelného požívania 
návykových látok vo všeobecnom meradle ako na gymnáziu. Zaznamenali sme 
však, že v pravidelnom pití alkoholických nápojov a kávy (aj keď nie na štatisticky 
významnej úrovni) vedú respondenti z gymnázia. Štatisticky významný je vyšší 
výskyt fajčenia na OSŠ ako na gymnáziu. 

Chlapci častejšie požívajú alkoholické nápoje, drogy a aj častejšie fajčia ako 
dievčatá, čo je v súlade s hypotézou č . 2. Požívanie čiernej kávy je zase častejšie 
u dievčat . 

Väčšina stredoškolskej mládeže nepovažuje kávu za návykovú. Podobne ani 
väčšina tých študentov, ktorí kávu pijú pravidelne, ju nepovažuje za návykovú. Po-
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lovica chlapcov, ktorí pijú alkoholické nápoje pravidelne (často), nepovažuje pivo za 
riadny alkohol. V tomto kontexte a v zmysle ďalších výsledkov (väčšina chlapcov, 
ktorí už fajčili marihuanu alebo hašiš, ich nepovažuje za návykové) mládež pod
ceňuje "mäkké" drogy. Domnievame sa preto, že samotný pojem "mäkké" drogy sa 
tu stáva nežiaducim, lebo ako taký zvádza k podceňovaniu. 

Vysoké percento študentov, ktorí boli pri prvom kontaktovaní sa s návykovou 
látkou ponúknutí, varuje pred nežiadúcimi vplyvmi okolia na charakter "čistých" 
jedincov. Toto riziko je podľa nášho názoru znásobené tým, že z osobných dôvodov 
dominuje u študentov prí kontaktovaní sa so všetkými omamnými látkami zveda
vosť. Chlapci sú ďalej často motivovaní kamarátmi, túžbou po "frajerine", zatiaľ čo 
dievčatá sa požívaním návykových látok vo významnej miere snažia riešiť svoje 
vnútorné problémy. 
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