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Súhrn 

V prvej časti našej práce (Adamov á a kol., 1998) sme monitorovali drogovú scénu na ko
šických stredných školách - gymnáziách a odborných školách vo forme anonymných dotazní
kov. V druhej časti predkladáme vyhodnotenie problematiky konzumovania návykových látok, 
fajčenia a pitia alkoholických nápojov u študentov stredných odborných učilíšť v roku 1999 
v Košiciach, a to tiež anonymnou dotazníkovou akciou . Dotazník sme doplnili o niektoré po
drobnejšie informácie. 

Celkove sme vyhodnotili 227 respondentov zo stredného odborného učilišťa "A" a "B", z to
ho 145 dievčat a 82 chlapcov. Po celkovom percentuálnom vyhodnoteni došli sme k názoru, že 
i napriek 64,5 % celkovej účasti na besedách o škodlivosti drog, faj čeni a požívani alkoholic
kých nápojov situácia si vyžaduje účinnejšiu a ráznejšiu prevenciu . Porovnali sme zneužíva
nie drog, alkoholu a fajčenia na strednom odbornom učilišti ,,A" a "B" s odbornou školou OŠ 1 
a OŠ2. 

Po vyhodnoteni dotaznikovej akcie u väčšieho počtu respondentov na SOU chceme porov
nať frekvenciu užívania psychoaktívnych látok na učňovských školách s odbornými školami, 
ako aj s údajmi dostupnými v literatúre. 

K r ú č o v é s lov á : študenti stredných odborných učilíšť - drogy - faj čenie - alkoholické 
nápoje - prevencia 
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Adamová M., Longauer F., Fotul A : THE PRESENT DRUG SCENE 
AMONG THE SECONDARY SCHOOLS STUDENTS IN KOŠICE. 
II. PART. THE QUESTIONNARY ACTION AMONG THE 
APPRENTICE SCHOOL STUDENTS 

Summary 

In the first part of this work (Adamová et al ., 1998), the authors monitored the drug scene 
at comprehensive and technical schools in Košice in a form of anonymous questionnaires . In 
the second part, they submit the evaluation of drug and alcohol abusing and smoking at ap
prentice schools in 1999. The questionnaire has been completed by some detailed infor
mations . Total analysis of 277 respondents (145 girls and 82 boys) from 2 apprentice schools 
(A and B) was done. The authors compared the percentu al values between technical schools 
and apprentice schools, too. The results show that apprentice schools are more risky than 
technical schools. In spite of the high participation (64,5 %) of students on chats about danger 
of smoking and alcohol as well as drug abuse, the situation require a more efficient pre
vention. 

Key w o r ds : Apprentice schools students - drug scene - drug abuse - a1cohol abuse -
smoking - questionnaire - prevention. 

Úvod 

Pocit individuálnej slobody, snaha po úspechu, rýchlom naplnení životných pred
savzatí stavia mladistvých bez osobnej zodpovednosti a skúsenosti často do situácie, 
kedy nie sú ochotní rešpektovať normy bežného spolužitia a hľadajú únik alebo 
rozptýlenie. Medzi možnosti, ako tieto túžby naplniť, patrí zneužívanie drog, pitie 
alkoholu a fajčenie. Svoju úlohu tu zohráva podceňovanie , prípadne neznalosť rizika 
spojeného s užívaním drog, ako aj sociálna nezrelosť. Experimentovanie s drogou sa 
u mladej generácie stáva módnym a spektrum "aktuálnych" návykových látok sa 
mení neustále s vývojom historickej doby (Kolibáš a kol., 1994). Preto sa touto prob
lematikou zaoberá množstvo autorov, ako napr. Novotná a kol. (1989), Skála (1982), 
Heretik a Krejná (1991), Pavúk (1994). Pavúk (1995) a Csémy (1996, 1999) v ďalšej 
práci udávajú , že návyk na alkohol z mladosti sa prenáša aj do dospelosti . Turček. 
M. ml. (1998, 1999), sleduje požívanie návykových látok študentov stredných škôl 
v lokalite Senec. Turček K. (1995) zdôrazňuje úlohu vodcu - autority v partii, ktorý 
dokáže ovplyvniť slabších jedincov. Ondruš (1983), Novomeský (1995), Novotný 
a Kolibáš (1997) konštatujú , že drogou Č . 1 na Slovensku je alkohol a dominantnými 
konzumentmi sú chlapci, respektíve muži . Hampl (1989) zistil, že abúzus drog, taba
ku , kávy, alkoholu a farmák s vekom stúpa. Korínková a kol. (1989) zaznamenali 
posun prchavých látok do nižších vekových skupín a do skupín s nižším sociálnym 
statusom. Csémy (1996) konštatuje , že žiaci učňovských škôl udávajú pravidelné pi
tie alkoholu i pravidelné fajčenie častejšie ako študenti stredných škôl s maturitou. 
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Podľa Trávničkovej (1998) v Českej republike je vzostup abúzu drog, nepriaznivým 
ukazovateľom je zníženie priemerného veku abuzérov. Schwartz (1998) zdôrazňuje 
dôležitosť terapie a spolupráce rodiny, školy a kolektívu. Mattoo a kol. (1997) opisu
je zneužívanie sirupu s obsahom kodeínu. Sirup je populárny kvôli nizkej cene. Po 
prezentácii drogovej scény, požívania alkoholu a fajčenia na košických odborných 
školách a gymnáziách, predkladáme výsledky monitoringu u študentov stredných 
odborných učilíšť vo forme anonymných dotazníkov. 

Materiál a metodika 

Formou anonymných dotazníkov sme vyhodnotili požívanie drog, alkoholických 
nápojov a fajčenie u študentov stredných odborných učilíšť (SOU "A" a "B") v Ko
šiciach. Dotazník sme rozšírili o niektoré podrobnejšie informácie ako v predchá
dzajúcej práci, a to v bode 4, 6, 8, 9 a 13 kvôli spresneniu predkladaných údajov. 
Predtlač dotazníka je na tab. 1. 

Tabuľka 1. Anonymný dotazník 

l. Vek 7. Pri akej príležitosti? 

aj chlapec aj domáca oslava 

bi dievča bi kamaráti 

2. Fajčíš? 8. Skúsil si už drogu ? 

aj áno aj áno 

bi nie bi nie 

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 

4. Požívaš alkoholické nápoje? d díler 

aj áno ll. Kde sa dá kúpiť droga? 

bi nie 12. Zúčastní! si sa besied na tému 

5. Ak áno, aké? o nebezpečenstve drog ? 

aj pivo aj áno 

bi víno bi nie 

d liehoviny 13. Rodina 

6. Korko rokov si mal, keď si prvýkrát pil aj úplná 
alkohol? bi neúplná 

Dotazníkovej akcie sa zúčastnilo 227 respondentov, z toho 145 dievčat a 82 
chlapcov zo SOU "A" a "B". 
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Výsledky 

Výsledky uvádzame v percentuálnom vyhodnotení pre jednotlivé SOU a zvlášť 
pre skupiny chlapcov a dievčat. Porovnali sme drogovú scénu, požívanie alkoholu 
a fajčenie na odborných školách (OŠ) so SOU. Rozloženie počtu respondentov na 
SOU bolo nasledovné: 

SOU "A": 
- štvorročný študijný odbor s maturitou (70 dievčat); 

- trojročný študijný odbor bez maturity (34 dievčat). 

SOU "B": 
- štvorročný študijný odbor s maturitou (41 dievčat, 25 chlapcov); 
- trojročný študijný odbor bez maturity (57 chlapcov). 
Získané výsledky požÍvania alkoholických nápojov, fajčenia a kontaktu s dro

gami sú vyhodnotené v tabuľke 2 až 7. 

Tabuľka 2. Požívanie alkoholických nápojov, fajčenie a kontakt 
s drogami na SOU "A" - 4-ročný študijný odbor s maturitou 

SOU "Au Požívanie alkoholických Fajčenie Kontakt s drogami 
s maturitou nápojov 

Počet % Počet % Počet % 

r = 70 Jednorazovo 12 17,14 Zo zvedavosti 5 7,14 

dievčatá Príležitostne 63 90 Príležitostne 23 32,85 

Pravidelne 2 2,85 Pravidelne 12 17,14 Pravidelne O O 

Tabulka 3. Požívanie alkoholických nápojov, fajčenie a kontakt 
s drogami na SOU "A" - všeobecný študijný odbor bez maturity 

SOU "Au Požívanie alkoholických Fajčenie Kontakt s drogami 
bez maturity nápojov 

Počet % Počet % Počet % 

r = 34 Jednorazovo 7 20,58 Zo zvedavosti 5 14,7 

dievčatá Príležitostne 30 88,23 Príležitostne 7 20,58 

Pravidelne O O Pravidelne 9 26,47 Pravidelne 1 2,94 

272 



ADAMOV Á, M., LONGAUER, F., FOTUL, A. / AKTUÁLNA DROGOVÁ SCÉNA 
U ŠTUDENTOV STREDNÝCH ŠKÔL V KOŠICIACH. II. ČASŤ. 
DOTAZNÍKOVÁ AKCIA U ŠTUDENTOV STREDNÝCH ODBORNÝCH 
UČILÍŠŤ 

Tabuľka 4. 

SOU "Bu 
s maturitou 

L = 66 

dievčatá 41 

Tabuľka 5. 

SOU "B" 
s maturitou 

L = 66 

chlapci 25 

Tabuľka 6. 

SOU "B" 
s maturitou 

L = 66 

chlapci 25 

dievčatá 41 

Požívanie alkoholických nápojov, fajčenie a kontakt s drogami 
na SOU "B" - 4-ročný študijný odbor s maturitou 1. + 4. ročník 

Požívanie alkoholických Fajčenie Kontakt s drogami 
nápojov 

Počet % Počet % Počet 

Jednorazovo 8 12,12 Zo zvedavosti 1 

Príležitostne 36 54,54 Príležitostne 9 13,63 

Pravidelne 1 1,53 Pravidelne 10 15,15 Pravidelne O 

Požívanie alkoholických nápojov, fajčenie a kontakt s drogami 
na SOU "B" - 4-ročný študijný odbor s maturitou 2. + 3. ročnik 

% 

1,5 

2,94 

Požívanie alkoholických Fajčenie Kontakt s drogami 
nápojov 

Počet % Počet % Počet % 

Jednorazovo 4 6,06 Zo zvedavosti 3 4,54 

Príležitostne 19 28,7 Príleži tos tne 7 10,6 

Pravidelne 3 4,54 Pravidelne 9 13,63 Pravidelne O O 

Požívanie alkoholických nápojov, fajčenie a kontakt 
s drogami na SOU "B" - 4-ročný študijný odbor s maturitou 

Požívanie alkoholických Fajčenie Kontakt s drogami 
nápojov 

Počet % Počet % Počet % 

Jednorazovo 12 18,18 Zo zvedavosti 4 6,06 

Príležitostne 55 83,33 Príležitostne 16 24,24 

Pravidelne 4 6 Pravidelne 19 28,78 Pravidelne O O 
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Tabuľka 7. Požívanie alkoholických nápojov, fajčenie a kontakt 
s drogami na SOU "B" - všeobecný študijný odbor bez maturity 

SOU "Bu Požívanie alkoholických Fajčenie Kontakt s drogami 
bez nápojov 

maturity 

Počet % Počet % Počet % 

L. = 57 Jednorazovo 6 10,52 Zo zvedavosti 11 19,29 

chlapci Príležitostne 41 71,92 Príležitostne 14 24,56 

Pravidelne 7 12,28 Pravidelne 27 43,36 Pravidelne ° ° 
Na SOU "A" v maturitných triedach príležitostne pije o 1,77 % viac, pravidelne 

pije 2,85 % a príležitostne fajčí o 12,27 % viac študentiek ako v bezmaturitných trie
dach. Naopak, pravidelne fajčí o 9,33 % viac, drogy zo zvedavosti skúsilo takmer 
o 7 % viac a pravidelne užíva drogy o 2,94 % viac študentiek v bezmaturitných trie
dach. V štruktúre druhov požívaných alkoholických nápojov prevláda víno, z drog sa 
udáva len marihuana. Pri ponuke drog študentkám najvýznamnejšiu úlohu plnia 
spolužiaci a kamaráti . Najviac s respondentkami o nebezpečenstve drog a iných to
xikomániách diskutujú učitelia a rodičia . Úplnú rodinu udáva 82,55 % probandiek 
v maturitných triedach a 76,47 % v bezmaturitných triedach. Prvý kontakt s alko
holom u väčšiny probandiek bol zistený v domácom prostredí - rodinné oslavy. Naj
mladšia respondentka mala 5 rokov, keď prvýkrát pila alkoholický nápoj. Na be
sedách týkajúcich sa alkoholovej i nealkoholovej toxikománie sa zúčastnilo 66,12 % 
študentiek z maturitných tried a 64,70 % dievčat zo študijného odboru bez maturity. 
Sniffing neudáva ani jedna študentka. 

SOU "B": 4-ročný študijný odbor s maturitou: príležitostne požíva alkohol 
o 25,84 % viac dievčat ako chlapcov, pravidelne pije o 3,01 % viac chlapcov ako diev
čat. Príležitostne fajčí o 3 % a pravidelne o 1,52 % dievčat viac ako chlapcov. 
O 3,04 % viac chlapcov zo zvedavosti skúsilo drogu. Pravidelne neužíva drogy ani 
jeden z probandov. Pri porovnaní maturitných a bezmaturitných ročníkov na SOU 
"B" nám vychádza nasledujúce resumé: 

Príležitostne požíva alkohol o 11,41 % viac študentov v maturitných ročníkoch, 
pravidelne požíva o 6 % viac študentov alkohol a pravidelne o 14,58 % viac fajčia 
v bezmaturitných ročníkoch. Drogu zo zvedavosti skúsilo 13,23 % študentov viac, 
zväčša bez maturity, a to len marihuanu. Ponuka prevláda zo strany spolužiakov. 
O nebezpečenstve drog rovnako ako na SOU "A" s nimi diskutujú rodičia a učitelia . 
80 % maturantov a 85,96 % študentov bez maturity žije v úplných rodinách. Prvý 
kontakt s alkoholom bol zistený v domácom prostredí na domácich oslavách. Besied 
o škodlivosti alkoholu, drog a fajčenia sa zúčastnilo vyše 50 % študentov. Sniffing 
neuvádza ani jeden proband. 
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Diskusia 

Ak porovnávame jednotlivé údaje získané dotazníkovou akciou na SOU "A" a "B" 
s odbornými školami OŠ 1 a OŠ 2 (graf 1) - výsledky OŠ 1, OŠ 2 sú prevzaté z prvej 
časti práce (Adamová a kol., 1998), vyplýva z nich, že fajčenie je rozšírenejšie 
o 25,94 % a požívanie alkoholických nápojov hojnejšie o 31,70 % na SOU ako na od
borných školách, čo potvrdzuje vo svojich výsledkoch aj Csémy (1996). Širšiu škálu 
a o 2,25 % viac drog požívajú na odborných školách. Naše výsledky korelujú s lite
rárnymi údajmi, podľa ktorých drogou č. 1 na Slovensku je alkohol (Novomeský, 
1995; Ondruš, 1983; Novotný a Kolibáš, 1997; Pavúk, 1998). Na SOU viac pijú príle
žitostne v triedach maturitných ako v triedach bez maturity. Pravidelné pitie a kon
takt s drogami je zase vyšší v bezmaturitných triedach. Alarmujúcim sa dá nazvať 
príležitostné požívanie alkoholických nápojov u dievčat. Odpovede respondentov sú 
identické s výsledkami Pavúka (1998), že z alkoholických nápojov najviac sa konzu
muje víno a pivo, menej tvrdý alkohol, no nie je ojedinelá ani kombinácia jednot
livých druhov alkoholu (pivo + tvrdý alkohol). 

Graf 1. 

SOU " A + BU 

L = 227 

chlapci 82 
dievčatá 145 

OŠ 1 + OŠ 2 

L =211 

chlapci 133 
dievčatá 78 

Porovnanie požívania alkoholických nápojov, fajčenia 
a kontaktu s drogami na SOU "A" a "B" s OŠ 1 a OŠ 2 

Požíva alkoholické 
nápoje 

Fajčí Kontakt s drogami 

88,1 % 88,55 % 

~1'9% 

55,94 % 

30 % 

56,4 % 70% 
o 1 áno • 2 nie 

Z celého súboru (227 probandov) pravídeine požíva alkohol 4,25 %, priležitostne 
požíva alkohol 83,25 %, pravídeine fajčí 29,51 %, priležitostne fajčí 26,43 % a jed-
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norazovo skúsilo fajčiť 16,29 % respondentov. Kontakt s drogou zo zvedavosti udáva 
11 %, pravidelné užívanie 0,44 % študentov (len marihuana). 

Vekový priemer respondentov na SOU "A" s maturitou (len dievčatá) je od 14,93 
- 18,05 roka, bez maturity 15,5 - 17,26 roka. Na SOU "B" bez maturity (len chlapci) 
od 15 - 17,6 roka. Na SOU "B" s maturitou 1. + 4. ročník len dievčatá 16,05 - 17,5 
roka, 2. + 3. ročník len chlapci od 16,07 - 17 roka. 

Na SOU "A" bez maturity sme zaznamenali koreláciu medzi pravídelným faj
čením a požívaním drog zo zvedavosti - tendencia s vekom stúpa. Pravidelné uží
vanie drog s vekom klesá na SOU "B" bez maturity, ale vekom sa zvyšuje pravídelné 
a príležitostné požívanie alkoholických nápojov. Na SOU "A" s maturitou zvyšuje sa 
s vekom kontakt s drogou zo zvedavosti. U ostatných respondentov výsledky varí
rujú . 

Faktor úplnej/neúplnej rodiny ako aj účasť na besedách o škodlivosti psychoak
tívnych látok nemajú vplyv na fajčenie, požívanie alkoholických nápojov a požívanie 
drog u študentov. Najviac so študentmi na tému alkohol, fajčenie a drogy diskutujú 
rodičia a učitelia. 

Záver 

Na základe výsledkov dotazníkovej akcie sme zistili, že stredné odborné učilištia , 

pokiaľ ide o požívanie alkoholu a fajčenie sú rizikovejšie ako odborné školy, a preto 
im treba venovať zvýšenú pozornosť, najmä keď média nás denne informujú o množ
stve zhabaných drog, či dokonca o prekurzore na výrobu syntetických drog (typu Ex
táza) objavenom v Čadci. Dôležitú úlohu pri prevencii zohrávajú v prvom rade rodi
čia za výdatnej pomoci školy, spoločnosti, médií a nadácií. Je potrebné ponúknuť 
mládeži lepšiu alternatívu ako je alkohol, fajčenie a drogy. Mali by sa aplikovať naj
efektívnejšie formy prevencie vykonanej špičkovými odborníkmi za nevyhnutnej 
podpory najvyšších štátnych orgánov. Jednoducho prevencia sa týka nás všetkých, 
a preto je potrebné, aby sa s problematikou boja proti drogovej závíslosti, požívania 
alkoholu a fajčenia oboznámilo čo najviac ľudí. 
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