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Súhrn 

Študenti vysokých škôl sa zaujímajú o návykové látky (psychoaktívne látky, drogy). Sú do
bre informovaní o závislosti od drog a o jej dopade na telesné, psychické zdravie jedinca, jeho 
rodinu a spoločnosť . Užívaníe návykových látok vysokoškolskými študentmi je však pomerne 
časté. 

V práci sa prezentujú poznatky získané v súbore 381 študentov vysokých škôl v Bra tis la
ve. Najčastejšie užívanými návykovými lá tkami sú čierna káva, alkohol a tabak . Vyskytuje sa 
však aj užívanie ilegálnych drog. Najčastejšie užívanými ilegálnym drogami sú kanabinoidy. 
Opakované alebo pravidelné užívaníe kanabinoidov uviedlo 40 študentov (10,4 % súboru ). 
Ďalších 63 študentov má jednu skúsenosť s kanabinoidmi. Deväť študentov užilo raz a lebo 
opakovane LSD a piati študenti uviedli skúsenosti s MDMA ("Extáza"). 

V práci sa prezentujú rozdiely v skúsenostiach s návykovými látkami medzi mužmi a že
nami. Prezentujú sa aj rozdiely v skúsenostiach s návykovými látkami medzi užívateImi kana
binoidov a skupinou študentov, ktorá kanabinoidy neužíva. 

K r ú č o v é s l ov á: návykové látky - študenti vysokých škôl - muži, ženy - vedomosti 
o návykových látkach - užívaníe kanabinoidov 

17 



E. KOLIBÁŠ, v. NOVOTNÝ, v. ŠEFRÁNKOV Á / SKÚSENOSTI ŠTUDENTOV 
VYSOKÝCH ŠKÔL S NÁVYKOVÝMI LÁTKAM!.!. ČASŤ. UŽÍVANIE 
A VEDOMOSTI O NÁVYKOVÝCH LÁTKACH 

E. Kolibáš, V. Novotný, V. Šefránková: EXPERIENCE 
OF UNIVERSITY STUDENTS WITH HABIT-FORM ING DRUGS. 
PART I. USE AND KNOWLEDGE ABOUT DRUGS 

Summary 

University students are interested in habit-forming drugs (psychoactive substances, 
drugs ). They are well informed about drug addiction and the impact thereof on the somatic 
and psychic condition of an individual, hislher family, and the society. However, tak ing of 
drugs by University students is relatively frequent. 

The paper presents the results acquired in the set of 381 University students in Bratisla
va. The most frequently taken habit-forming drugs are black coffee, alcohol, and tobacco. Ho
wever, illegal drugs are also taken. The most frequently taken illegal drugs are cannabinoids. 
Repeated or regular taking of canabinoids was reported by 40 students (10.4% of the set). 
Other 63 students has one experience with cannabinoids . Nine students too k LSD once or re
peatedly, and five students reported experience with MDMA ("Extase"). 

The paper presents differences in the experience with the habit-forming drugs between 
men and women. It also presents differences in the experience with the habit-forming drugs 
among those who take cannabinoids and the group of students which do not take the cannabi
noids . 

Key w o r ds : habit-forming drugs - University students - men, women - knowledge ab
out habit-forming drugs - taking cannabinoids 

Úvod 

Návykové látky (psychoaktívne látky, drogy) a problémy spojené s ich užívaním 
sa stali každodennou realitou. Slovensko patrí tradične medzi krajiny s pozitívnym 
postojom väčšiny obyvateľov k užívaniu alkoholu. Krátko po revolúcii v roku 1989 
a s ňou spojených spoločenských zmenách sa zmenila aj drogová scéna_ Slovensko 
sa stalo transportnou , ale aj cieľovou krajinou v ilegálnom obchode s drogami (Ko
libáš a Novotný, 1994). 

Už v minulosti sme zistili vážne problémy v študentskej populácii, ktoré súviseli 
s užívaním návykových látok (Beniaková a kol. , 1995; Novotný a kol., 1997; Kolibáš 
a kol. , 1998). Výsledky prieskumov ukazujú , že dostupnosť ilegálnych drog sa aj 
v posledných rokoch zvyšuje. Svedčia o tom prieskumy v reprezantačných súboroch 
mladých ľudí v SR (Nociar, 2001 ). V pritomnej práci sme sa zamerali na vedomosti 
a osobné skúsenosti vysokoškolských študentov s návykovými látkami. 

Súbor probandov a metodika prieskumu 

Súbor probandov tvoria študenti 3. - 5. ročníka Lekárskej fakulty UK v Bratisla
ve, "' tudenti ďalších fakúlt UE (Pedagogickej fakulty, Prírodovedeckej fakulty, Práv
nickej a Filozofickej faku lty), navštevujúci povinne voliteľné a výberové prednášky 
na Psychiatrickej klinike FN a LF UK v Bratislave a študenti Akadémie policajného 
zboru SR (APZSR). 
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Prieskum sme uskutočnili anonymne v roku 2002. Z osobných údajov probandi 
uviedli len vek (v rokoch ) a pohlavie. Na získanie údajov o vedomostiach a skúseno
stiach s návykovýn1i látkami sme použili dotazník, obsahujúci zoznam jednotlivých 
typov návykových látok. Poslednou položkou v tomto zozname sú ..iné drogy" - také 
drogy, ktoré proband pozná a ktoré sa v zozname nenachádzajú. Ku každému typu 
probandi priradili jedno z čísiel z nasledujúceho zoznamu vedomostí/skúseností: 

O - nepoznám túto drogu 
1 - počul/čítal som o nej 
2 - poznám niekoho, kto túto drogu užíva 
3 - raz som ju užil 
4 - užil som ju viackrát 
5 - užívam ju pravidelne 
Respondenti boli inštruovaní, že majú uvi esť najvyššie čísl o, zodpovedajúce ich 

vedomostiam a skúsenostiam s návykovými látkami. Ak niektorú z drog, uvedených 
v zozname užili viackrát, mali sa sami, podľa vlastného názoru rozhodnúť , či u nich 
ide o opakované užitie, alebo pravidelné užívanie tejto drogy. Mali ti ež uviesť drogy, 
ktoré sa v zozname nenachádzajú a priradiť k nim jedno z uvedených vyjadrení . Na 
získanie údajov o tzv. problémovom užívaní návykových látok, alebo o problémoch 
v štúdiu a v súkromnom živote, spojených s užívaním drog, sme použili štandardi zo
vanú škálu RCSAST. Výsledky prieskumu, ktoré sme získali pomocou tejto škály, 
uvedieme v 2. časti práce. Údaje sme zbierali v malých (6 - 15-č l enných ) skupinách 
probandov. Po vyplnení dotazníkov nasledovalo prezentovanie výsledkov nášho 
prieskumu v populácii študentov Lekárskej fakulty UK v Bratislave v roku 1997 
a diskusia o návykových látkach. 

Výsledky 

Vyradili sme dotazníky troch probandov, ktoré neobsahovali potrebné údaje. Sú
bor 381 probandov, ktorí poskytli spracovateľné údaje, tvorí 230 študentov Lekár
skej fakulty UK v Bratislave, skupina 102 poslucháčov APZSR a 49 študentov via
cerých fakúlt UK v Bratislave (MIX). Základné charakterístiky súboru sú v tab. 1. 

Tabuľka 1. Základné charakteristiky súboru 

Skupiny Spolu Ženy Muži 

n % n % n % 

LFUK 230 60,4 157 68,3 73 31,7 

APZ SR 102 26,8 29 28,4 73 71,6 

MIX 49 12,9 38 77,6 11 22,4 

Spolu 381 100 224 58,8 157 41 ,2 

Príemerný vek probandov bol 25,3 roka (ženy 22,79 r., muži 28,77 r .). V celom 
súbore prevládajú ženy, sú však výrazné rozdiely v zastúpení žien a mužov v jednot
livých skupinách. 
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Vedomosti a skúsenosti s užívaním jednotlivých typov návykových látok v celom 
súbore uvádzame v nasledujúcej tabulke (tab. 2). Číselné označenie stÍpcov zodpo
vedá spôsobu vyjadrenia vlastných vedomostí a skúseností v dotazníkoch (pozri 
použitú metodiku prieskumu ). 

Najčastejšie užívanými návykovými látkami v celom súbore sú čierna káva, alko
hol a nikotín ( fajčeni e tabaku ). Pravidelne fajčí (Ni ) 54 probandov (14 ,2 % súboru) 
a opakované fajče ni e uviedlo ďalších 112 (29,4 %) probandov. Čiernu kávu (Kofe) 
pravidelne pije 181 (47,5 %) probandov a viackrát ju pilo 134 (35,2) probandov. Za 
pravidelných konzumentov alkoholu (Alk) sa označilo 46 (12,1 %) probandov a opa
kovaný konzum alkoholu uviedlo 229 (60,1) probandov. 

Kým pravidelné fajčeni e tabaku a pitie alkoholu je častejšie v skupine mužov, 
pravidelné pitie čiernej kávy je častej šie medzi ženami (graf 1). 

Graf 1. 
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Pravidelné uZlvanie farmák s návykovými vlastnosťami - analgetiká (Analg), 
anxiolytiká (Anx) a hypnotiká (Hypn) - je zriedkavé . Najčastejšie z nich je pravi
delné užívanie analgetík (15 probandov, 3,9 % súboru). Farmaká s návykovými 
vlastnosťami opakovane a aj pravidelne užívajú častejšie ženy (tab. 2). 

Anabolické steroidy (Ster) užili raz traja probandi (dvaja muži a jedna žena) 
a opakované užitie týchto látok uviedli ďalší dvaja probandi . 

Z ilegálnych drog majú probandi najčastejšie osobné skúsenosti s kanabinoidmi 
(THe). Traja probandi (0,8 % súboru) sa považujú za pravidelných konzumentov 
THe ( faj čiarov marihuany). Ďalších 37 (9,7 %) členov súboru má opakované skúse
nosti s THe a 63 (16,5 %) probandov jeden raz užilo kanabinoidy. Údaje o skúseno
stiach probandov s kanabinoidmi a ďalšími ilegálnymi drogami (psychostimulanciá, 
extáza, LSD) sú uvedené v grafe 2. Z grafu je zrejmé, že v našom súbore nie je pod
statný rozdiel v zastúpení mužova žien medzi probandmi, ktori majú vlastnú skúse
nosť s niektorou z týchto látok. 
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Skúsenosti s LSD (jedno alebo opakované užitie LSD) uviedlo 9 probandov. S pr
chavými látkami (Prch) majú skúsenosti dvaja probandi (ženy) a užiti e opioidov 
(Opi) uviedla jedna probandka. 

Niektorý z vymenovaných typov návykových látok nepoznalo 196 (5 1,4 %) pro
bandov (tab. 2). Najčastejšie išlo o MDMA (XTC), ktorú nepoznalo 47 probandov, 
a o anabolické steroidy (Ster) - 41 probandov. 56 probandov uviedlo, že vie aj o ďal
ších návykových látkach, pozná niekoho, kto ich užíva , prípadne, že majú s nimi 
vlastné skúsenosti. Medzi uvedenými látkami bola len jedna v zozname neuvedená 
návyková látka - kath (Catha Edulis). Respondenti o nej vedeli z počutia , alebo 
o nej čítali. Ďalšími respondentmi uvádzanými návykovými látkami boli : sladkosti , 
čokoláda, kakao a čaj. 

Mnoho probandov pozná ľudí, ktorí užívajú farmaká s návykovými vlastnosťami. 
157 (41,2 %) probandov pozná niekoho, kto užíva hypnotiká , 128 (33,6 %) probandov 
pozná užívateľov anxiolytík a 81 (21,3 %) respondentov pozná užívateľov anabo
lických steroidov (tab. 2). 

Z ilegálnych drog sú - medzi probandmi, ktorí s týmito drogami nemajú vlastné 
skúsenosti - najznámejšie kanabinoidy, psychostimulanciá (Stim) a opioidy (Opi) 
a LSD. 170 (44,6 %) probandov uviedlo, že poznajú niekoho, kto užíva kanabinoidy, 
po 92 (24,1) probandoch uviedlo, že pozná niekoho, kto užíva psychostimulanciá, 
resp. opioidy. Mnohí probandi tiež poznajú ľudí , ktorí užívajú LSD, MDMA a anabo
lické steroidy (tab. 2). 

Graf 2. 
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Tabulka 2. Vedomosti a skúsenosti probandov s návykovými lá tkami -
celý súbor (n = 381, ž = 224, m = 157) 

Drogy ° 1 2 3 4 5 

m ž L m ž L m ž L m ž L m ž L m ž L 

Ni - - ° 6 - 6 32 85 117 43 49 92 42 70 112 34 20 54 

3,8 1,6 20,437,930,7 27,421,924,1 26,8 31,3 29,4 21,78,9 14,2 

Kofe - - - 3 - 3 9 8 17 26 20 46 56 78 134 63 118 181 

1,9 0,8 5,7 3,6 4,5 16,68,9 12,1 35,7 34,8 35,2 40,152,747,5 

Alk - - 3 - 3 3 5 8 43 1',3 96 83 146 229 25 21 46 

1,9 0,8 1,9 2,2 2,1 27,4 23,7 25,2 52,9 65,2 60,1 15,9 9,4 12,1 

Analg 3 - 3 13 4 17 17 12 29 81 79 160 43 132 175 - 15 15 

1,9 0,8 8,3 1,8 4,5 10,85,4 7,6 51,635,3 42,0 27,4 58,9 45,9 6,7 3,9 

Anx 17 9 26 60 100 160 48 80 128 24 26 50 3 8 11 - 1 1 

10,84 6,8 38,244 ,642 30,635,733,6 15,3 11 ,6 13,1 1,9 3,6 2,9 0,4 0,3 

Hypn 13 6 19 68 82 150 51 106 157 24 23 47 1 7 8 - - ° 
8,3 2,7 5 43,3 36,6 39,4 32,547,341,2 15,3 10,3 12,3 0,6 3,1 2,1 

Ster 19 22 41 94 160 254 40 41 81 2 1 3 2 - 2 - - ° 
12,1 9,8 10,8 59,9 71 ,466,7 25,5 18,3 21,3 1,3 0,4 0,8 1,3 0,5 

THC 6 1 7 52 49 101 56 114 170 25 38 63 15 22 37 3 - 3 

3,8 0,4 1,8 33,1 21,926,5 35,750,944,6 15,9 17 16,5 9,6 9,8 9,7 1,9 0,8 

Stim 9 7 16 107 162 269 39 53 92 2 2 4 1 - 1 - - ° 
5,7 3,1 4,2 68,2 72,3 70,6 24,823,724,1 1,3 0,9 1,0 0,6 0,3 

XTC 20 27 47 101 147 248 34 47 81 1 3 4 1 - 1 - - ° 
12,7 12,1 12,3 64 ,3 65,665,1 21,721 21,6 0,6 1,3 1,0 0,6 0,3 

Prch 9 7 16 113 186 299 36 29 65 - 2 2 - - ° - - ° 
5,7 3,1 4,2 72 83 78,5 22,9 12,9 17,1 0,9 0,5 

Opi 8 2 10 99 179 278 50 42 92 - 1 1 - - ° - - ° 
5,1 0,9 2,6 63,1 79,973,0 31,8 18,8 24,1 0,4 0,3 

LSD 7 4 11 112 159 271 34 56 90 3 4 7 1 1 2 - - ° 
4,5 1,8 2,9 71,371,071,1 21 ,725,023,6 1,9 1,8 1,8 0,6 0,4 0,5 

Iné 114 182 296 38 18 56 4 3 7 - 3 3 - 1 1 1 2 3 

72,681,37,7 24,28 14,7 2,5 1,3 1,8 1,3 0,8 0,4 0,3 0,6 0,9 0,8 
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Porovnali sme údaje o vedomostiach a skúsenostiach s návykovými látkami 
v skupine 278 probandov, ktorí nikdy neužili kanabinoidy (skupina THC -) a y sku
pine 103 probandov, ktorí uviedli , že kanabinoidy užili raz, opakovane, alebo ich 
užívajú pravidelne (skupina THC +). Tieto údaje uvádzame v tab . 3. 

Tabuľka 3. Vedomosti a skúsenosti s návykovýnli látkami. 
Údaje probandov, ktorí neužili kanabinoidy (THC-, n = 278 ) 

a tých, ktorí majú s kanabinoidmi vlastné skúsenosti (THC+, n = 103) 

Drogy O 1 2 3 4 5 

THC- THC+ THC- THC+ THC- THC+ THC- THC+ THC- THC+ THe- THC+ 

Ni O O 6 O 113 4 73 19 63 49 23 31 

- - 2,2 - 40,6 3,9 26,3 18,4 22 ,7 47.6 8.3 30,1 

Kofe O O 3 O 14 3 45 1 93 41 123 58 

- - 1,1 - 5 2,9 16,2 1 33,5 39.8 44,2 56,3 

AIk O O O O O O 87 9 156 73 25 21 

- - - - - - 31,3 8,7 56,1 70,9 9 20.4 

Analg 2 1 14 3 24 5 110 50 136 39 10 5 

0,7 1,0 5 2,9 9 4,9 39,6 48,5 48,9 37,8 3,9 4.9 

Anx 21 5 118 42 95 33 32 18 61 5 1 O 

7,6 4,9 42,4 34,2 32 1,5 17,4 2,2 4,9 0,4 -
Hypn 15 4 11 33 112 45 30 17 4 4 O O 

75,4 3,9 42,1 32 40,3 43,7 10,8 16,5 1,4 4,9 

Ster 31 10 193 61 52 29 11 2 1 1 - O 

11,2 9,7 69,4 59,2 8,7 28,2 0,4 1,9 0,4 1,0 

Stim 14 2 215 54 49 43 O 4 O O - O 

5,0 1,9 77,4 52,4 17,6 41,7 - 3,9 - -

XTC 35 12 203 45 39 42 1 3 O 1 - O 

12,6 11,7 73 43,7 14 40,8 0,4 2,9 - 1 

Prch 12 4 225 74 42 23 O 2 O O - O 

4,3 3,9 80,9 71,8 15,1 22,3 - 1,9 - - - -

Opi 7 3 220 58 51 41 O 1 O O - O 

2,5 2,9 79,1 56.3 18 39,8 - 1,0 - -

LSD 8 3 222 49 48 42 O 7 O 2 - O 

2,9 2,9 79,9 47,6 17,3 40,8 - 6,8 - 1,9 - -
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Z údajov v tabulKe môžeme vidieť, že probandi , ktorí uviedli vlastné skúsenosti 
s kanabinoidmi sú častejšie pravidelnými fajčiarmi tabaku, častejšie pravidelne 
pijú čiernu kávu a častejšie sa tiež považujú za pravidelných konzumentov alkoholu 
(graf 3). 

Graf 3. Pravidelné fajčenie, užívanie alkoholu a čiernej kávy 
v skupinách THC- a THC+ 
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Skupina respondentov, ktorí majú vlastné skúsenosti s kanabinoidmi častejšie 
pozná ľudí, ktorí užívajú niektorú z ilegálnych návykových látok (graf 4) a v tejto 
skupine je tiež viac respondentov, ktorí raz , alebo opakovane užili niektorú z ďal ších 

ilegálnych drog (graf 5). 

Graf 5. 
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Diskusia 

Dotaznikovým prieskumom postojov študentov vysokých škôl Čaplová so spolu
pracovnikmi zistili, že študenti sú pomerne dobre informovani o možných zdra
votných a sociálnych následkoch užívania návykových látok (Čaplová a kol. , 1997). 
Nie všetci respondenti však považovali závislosť od návykových látok za psychickú 
poruchu, užívanie považovali za "osobnú vec každého" (96,4 % respondentov), viac 
ako tretina respondentov (35,6 %) nesúhlasila s úplným zákazom užívania drog 
a takmer tretina respondentov (33 %) nepovažovala úplnú abstinenciu za základ 
liečby závislosti od návykových látok. Aj naše výsledky potvrdzujú, že prevažná väč
šina vysokoškolských študentov je informovaná o návykových látkach. Najmenej 
známymi sú deriváty amfetamínu, najčastejšie MDMA - tzv. extáza (XTC) - , o kto
rých nič nevie 12,3 % respondentov. Takmer 11 % respondentov tiež uviedlo, že nič 
nevie o anabolických steroidoch. Na druhej strane takmer dvojnásobne vyššÍ počet 
respondentov pozná niekoho, kto užíva anabolické steroidy, alebo užíva XTC. 
O ďalších typoch návykových látok sú študenti v našom súbore pomerne dobre infor
movani. 
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Z legalizovaných návykových látok sme zistili najčastejšie pravidelný konzum 
čiernej kávy (47,5 % súboru), potom pravidelné fajčenie (14,2 %) a pravidelqý kon
zum alkoholických nápojov (12,1 %). Nami zistené údaje sú porovnateľné s údajmi 
z iných štúdií publikovaných v odborných časopisoch. Napríklad Pavúk (1994) zistil 
pravidelný konzum alkoholu u 16,8 % vysokoškolských študentov - mužova u 4,7 % 
žien. Pravidelné fajčenie je v našom súbore zriedkavejšie ako v iných prieskumoch 
v SR. Pavúk a Koščo (1997) zistili medzi študentmi Pedagogíckej fakulty v Prešove 
24,5 % pravidelných fajčiarov a Turček (1996) v súbore vysokoškolských študentov 
v Nitre až 33,3 % fajčiarov. Ešte častejšie je fajčenie tabaku medzi vysokoškolskými 
študentmi v tých krajinách, kde pravidelní fajčiari tvoria značnú časť populácie. 
K takým krajinám patria Grécko a viaceré moslimské štáty. Livatidis a kol. (2001) 
zistili , že až 46 % študentov Lekárskej fakulty v Trákii pravidelne fajčí. Ahmadi 
a Yazdanfar (2002) uvádzajú ešte vyššiu frekvenciu fajčenia - u 54,9 % vysokoškol
ských študentov. 

Z farmák s návykovými vlastnosťami boli v našom súbore najčastejšie užívané 
analgetiká. Pravidelné užívanie týchto liekov udalo 3,9 % respondentov - vo všet
kých prípadoch ide o ženy. Ženy tiež častejšie uviedli opakované užitie anxiolytík 
a hypnotík, pravidelné užívanie anxiolytík však uviedla len jedna respondentka. 

Najčastejšie užívanou ilegálnou látkou v našom súbore sú kanabinoidy (THe, 
marihuana). Popularita a užívanie marihuany medzi mladými ľuďmi v posledných 
rokoch rasti e. V našom súbore 27 % respondentov uviedlo aspoň jednu skúsenosť 
s touto návykovou látkou. Za pravidelných konzumentov THe sa považuje 0,8 % re
spondentov (3 respondenti , všetci sú muži ). Jednu, alebo opakovanú skúsenosť 
s THe má viac ako 26 % respondentov. V tejto skupine sú ženy a muži takmer rov
nako zastúpeni. Údaj , že 27 % našich probandov má skúsenosť s kanabinoidmi po
važujeme za vážny. Porovnanie údajov o užívaní kanabinoidov v rôznych súboroch je 
ťažké, údaje v jednotlivých prácach sa výrazne odlišujú. Bell a kol. (1997) v súbore 
17 592 študentov zo 150 amerických univerzít zistili, že 24,8 % probandov konzumo
valo marihuanu v poslednom roku , medzi jednotlivými školami však boli značné 
rozdiely. Na niektorých školách sa nenašli žiadni konzumenti tejto drogy, na iných 
tvorili konzumenti viac ako polovicu probandov. Obyčajne je užívanie kanabinoidov 
častejšie medzi mužmi. Napríklad v súbore britských vysokoškolákov bolo užívanie 
THe medzi mužmi asi o 50 % častejšie ako medzi ženami (Webb a kol. , 1996). 
V našom súbore nebol rozdiel v prevalencii užívania kanabinoidov medzi mužmi 
a ženami. 

Probandi, ktorí majú vlastnú skúsenosť s marihuanou, sa odlišujú vo viacerých 
znakoch od tých probandov, ktorí takú skúsenosť neuviedli. Ide o skupinu študen
tov, ktorí sú častejšie pravidelnými fajčiarmi a pravidelnými konzumentmi alkoho
lických nápojov. Aj Bell a kol. (1997) zistili súvislosť medzi konzumom alkoholu, 
fajčenim tabaku a užívanim kanabinoidov. Zdá sa, že ide o jedincov, ktorí majú 
menšie zábrany voči užívaniu návykových látok a častejšie sú pravidelnými konzu
mentmi legalizovaných drog. Títo študenti tiež častejšie poznajú ľudí, ktorí užívajú 
ilegálne návykové látky a aj sami majú častejšie skúsenosti s experimentálnym ale
bo rekreačným užívaním ďalších ilegálnych návykových látok. Malé počty respon-
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dentov neumožňujú testovať štatistickú významnosť tohto zistenia, ale zistenie, že 
žiadny z respondentov, ktorí neužili THe nemá osobnú skúsenosť s LSD a na druhej 
strane 8,7 % respondentov; ktorí majú osobnú skúsenosť s marihuanou , uviedlo aj 
skúsenosť s LSD považujeme za alarmujúcu. Z našej praxe poznáme mnohých vyso
koškolsky vzdelaných ľudí, ktorí sa liečia pre závislosť od návykových látok. Vyso
koškolsky vzdelaní pacienti tvoria nezanedbateľný podiel pacientov v špecializova
ných psychiatrických zariadeniach (Martinove a kol. , 1999). Z našej praxe tiež vie
me, že u mnohých z týchto chorých sa vývoj závislosti začal počas vysokoškolského 
štúdia. Ide o empirický poznatok, potvrdzujú ho však výsledky viacročnej prospek
tívnej štúdie vysokoškolských študentov (Newbury - Birch a kol. , 2001). Títo autori 
sledovali konzum alkoholu a ďalších návykových látok v súbore študentov medicíny 
a zistili, že počas štúdia na vysokej škole a po jej skončení v praxi u konzumentov 
rástlo užívanie návykových látok. 

Výsledky nášho prieskumu poznatkov a skúseností s návykovými látkami nás 
vedú k záveru, že časť vysokoškolských študentov podceňuje riziká užívania návy
kových látok, opakovane, alebo pravidelne konzumuje legalizované návykové látky, 
má kontakty s ľuďmi, ktorí užívajú ilegálne návykové látky a má aj vlastné skúse
nosti s týmito látkami. Vzhľadom na vlastné skúsenosti a v súlade s výsledkami 
prospektívnej štúdie považujeme túto časť populácie vysokoškolských študentov za 
zvýšene ohrozenú vznikom závislosti od niektorej z návykových látok. 

Závery 

Zistili sme, že vysokoškolskými študentmi v Bratislave najčastejšie uZlvanými 
návykovými látkami sú čierna káva, tabak a alkoholické nápoje. Pravidelné fajčeni e 
a pravidelný konzum alkoholu sú častejšie u mužov, ženy častejšie pravidelne pijú 
čiernu kávu a častejšie konzumujú farmaká s návykovými vlastnosťami. Len malá 
časť študentov nepozná níektorý typ návykovej látky. Najčastejšie sú to anabolické 
steroidy (10,8 % respondentov) a extáza (12,3 % respondentov). Približne jedna päti
na súboru však pozná níekoho, kto tieto návykové látky užíva. Z ilegálnych návy
kových látok majú naši respondenti najvíac osobných skúseností s kanabinoidmi. 
Viac ako štvrtina respondentov (27 %) aspoň raz užila marihuanu. Táto skupina sa 
odlišuje od ostatných respondentov frekventnejšími kontaktmi s ľuďmi, ktorí tiež 
užívajú ilegálne návykové látky, častejším pravidelným užívaním alkoholu a pravi
delným fajčením tabaku, ale aj častejšími osobnými skúsenosťami s ďalšími 

ilegálnymi drogami. Zdá sa, že konzumenti kanabinoidov majú zriedkavejšie zábra
ny voči užívaniu návykových látok a tvoria skupinu s vyšším rizikom vzniku psy
chických porúch súvísiacich s užívaním týchto látok. Údaj o skúsenosti vyso
koškolského študenta s kanabinoidmi považujeme za znak zvýšeného rizika vzníku 
závíslosti od níektorej z návykových látok. Zisťovanie skúseností s kanabinoidmi 
môže pomôcť pri identifikovaní tzv. rizikovej časti študentov, na ktorú by sa mali 
sústrediť cielené preventívne programy. 
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