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Súhrn 

Úvod: Samovraždy sú multifaktoriálne podmienené, pričom v literatúre je naj
viac údajov o vzťahu k depresii. Depresia je však častejšia u žien a jej prevalencia 
nevysvetľuje, prečo k samovraždám i pokusom dochádza častejšie u mužov. 
V Európe sa odhaduje, že samovraždy spôsobujú asi toľko úmrtí ako dopravné ne
hody. 

Cielom práce je podať aktualizované údaje o epidemiológii samovrážd v Českej 
a Slovenskej republike a prebádať možný vzťah k alkoholu. 

Metódy: Prieskum dostupných oficiálnych štátnych a medzinárodných databáz 
a zdravotnickych ročeniek (Slovstat, ŠÚ SR, NCZI, ČSÚ, Eurostat, WHO). 

Výsledky: Samovraždy sú príčinou 4,4 % úmrtí mužova 1,4 % úmrtí žien v pro
duktívnom veku v SR. Maximum miery samovražednosti (na 100 tisíc obyvateľov) je 
v SR medzi 50. a 54. rokom života, v ČR vo veku nad 70 rokov. Spotreba alkoholu 
prudko stúpla najmä v 50. a 60. rokoch 20. stor. Jej vývoj bol v ČR a SR nerovnaký, 
pričom v ČR má mierne stúpajúcu tendenciu dodnes a je o niečo vyšší, v SR bol 
mierny pokles v porovnaní so 70. a 80. rokmi 20. stor. (problém je však odhad ne
legálnej spotreby a spotreby v cudzine). Najpodstatnejším zistením je, že podľa do
stupných údajov od r. 1975 bola medzi priemernou registrovanou spotrebou alkoho
lu (na osobu) a suicidalitou v SR silná pozitívna korelácia (Pearsonov korelačný koe
ficient r = 0,84), pričom v ČR je za to isté obdobie tento vzťah inverzný (r = -0,76). 
Poukazuje to na odlišnú úlohu alkoholu v kultúre týchto dvoch krajín. Najvýraz
nejšia je v SR spätosť so spotrebou tvrdého alkoholu. Zaujímavé je, že s poklesom 
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samovražednosti žien došlo v ostatných 20 rokoch k nárastu rodovej nerovnosti, 
ktorá je v SR výraznejšia (aktuálne pomer M:Ž až 7:1, v ČR asi 4-5:1). V súčasnosti 
asi 50 % mužova 20 % žien dokoná samovraždu pod vplyvom alkoholu. Napriek to
mu je výraznejšia spätosť spotreby alkoholu v SR so suicidalitou žien, hypoteticky je 
možné predpokladať vplyv konzumu/alkoholizmu partnera. 

Záver: V SR na rozdiel od ČR je spotreba alkoholu úzko spätá so samovražed
nosťou, ktorá je na Slovensku príčinou dvojnásobne viac úmrtí ako autonehody. Al
kohol je rovnako v pozadí rodových odlišností v suicidálnej aktivite. 

K ľ ú č o v é s lov á: samovražda - samovražednosť - alkohol - vek - rod 

M. Grohol: ALCOHOL AND SUICIDES 

Summary 

Introduction: Suicides are determined by multiple factors, with a majority oflite
rature data related to depression. Nevertheless, depression is more common in wo
men, and its prevalence does not explain a higher rate of suicides and suicide at
tempts in men. It is estimated, that in Europe, there is approximately an equivalent 
number of deaths related to suicides as to traffic accidents. 

The goal of this work is to present up-dated information on epidemiology of suici
des in the Czech and the Slovak Republics (CZ and SR), and to explore a possible 
relationship to alcohol. 

Methods: Search in the official national and international databases and annual 
health reports (Slovstat, ŠÚ SR, NCZI, ČSÚ, Eurostat, WHO). 

Results: Suicides account for 4,4% of male and 1,4% of female mortality in the 
productive age in SR. The suicide rate (pre one hundred thousand inhabitants) cul
minates at the age of 50-54 years in SR, and after the age 70 in CZ. Alcohol con
sumption steeply increased mainly in the fifties and the sixties. The trend was diffe
rent for the two countries, with a continuo s increase up to these days and a higher 
level of consumption in CZ, in SR there was observed a slight decrease compared to 
the seventies and eighties (the proportion ofillegal and abroad consumption are dif
ficult to estimate however). The most important finding is a strong positive correla
tion between recorded average alcohol consumption (per capita) and suicide rate 
between 1975 and 2010 in SR (Pearson s r = 0,84), while during the same period 
there was an inverse association (r = -0,76) in CZ. It indicates a different role of al
cohol in the culture of these two countries. The strongest correlation was for destil
led drinks in SR. It is interesting, that - mainly due to a dedine in the female suici
de rate - there was an increase in the gender inequality in the last 20 years (the 
male to female ration is currently 7:1 in SR, and approximately 4-5:1 in CZ). At pre
sent, 50% of men and 20% of women commit suicide intoxicated by alcohol. Despite 
this fact the correlation of average alcohol consumption (men and women together) 
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with suicidality is more evident in women, which is likely to be caused by partner s 
consumptionlalcoholism. Conclusion: In the Slovak republic, unlike in the Czech re
public, there is a do se relation of alcohol consumption to suicide rate, with a double 
number of deaths due to suicide as compared to traffic accidents. Alcohol is also at 
the root of gender disparities in suicide activity. 

Key w o r ds: suicide - suicide rate - alcohol - age - gender 

Úvod 

V Európskej únii sa podieľa alkohol na viac ako 10 % úmrtí (Innamorati 
a kol., 2012), pričom v novopristúpivších krajinách a v Rusku je tento podiel 
vyšší (Rehm a kol., 2007). Alkohol zároveň podstatne prispieva k rozdielom 
v úmrtnosti a dÍžke života medzi mužmi a ženami (Rehm a kol., 2007). Na
priek tomu, že účinky alkoholu na ľudské zdravie sú sprostredkované spra
vidla jeho chronickým užívaním a negatívne dôsledky sa často prejavia až 
po dlhých rokoch (najdlhšia latencia je pri karcinómoch), mnohé i chronické 
ochorenia (napr. cirhóza) vykazujú vysokú závislosť aj od aktuálnej spotreby 
alkoholu v krajine (Anderson a kol., 2012), osobitne to platí pre otravy, úra
zy, vraždy a samovraždy v krajinách, kde je štýl pitia orientovaný na intoxi
káciu (Pridemore, Chamlin, 2006; Landberg, 2010; Razvodovsky, 2011b). 
Verejné zdravotníctvo, ktoré je zamerané na všeobecné zdravie obyva
teľstva, neskúma kauzalitu faktorov v patogenéze, o čo sa usiluje medicína, 
ale štatistickú spätosť merateľných výstupov (mortalita, morbidita) s faktor
mi, ktoré sú ovplyvniteľné plošnou politickou intervenciou alebo osvetou 
(akými sú napr. spotreba alkoholu, fajčenie a pod.). Ide o odlišný prístup, 
ktorý dopÍňa a koriguje klinický pohľad zameraný na jednotlivca. Táto prá
ca sa nevenuje alkoholizmu v zmysle závislosti či abúzu, ale širšiemu chá
paniu tohto termínu v zmysle akýchkoľvek škôd na zdraví či spoločnosti, 
ktoré pitie alkoholu prináša. 

Epidemiológia samovrážd 

Každých 40 sekúnd zomrie vo svete v dôsledku samovraždy jedna osoba. 
Podľa odhadov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHOJ ukončilo život sa
movraždou v r. 2000 jeden milión ľudí. V Európe je miera suicidality naj
vyššia v pobaltských štátoch. Litva dokonca drží celosvetové prvenstvo (34,1 
samovrážd na 100 tisíc obyvateľov v r. 2009), najnižšia je v Grécku a na 
Malte (3,5 a 3,4 na 100-tisíc obyv.) (štatistiky WH<Y). V r. 2010 bola v SR 

1 http://www.who.intlmentaLhealth/media/enl382.pdf 
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na úrovni 11,3 a v ČR 14,3 na 100-tisíc obyvateľov (NCZI, 2011; ČSÚ, 2011). 
Celkovo pri samovražde umrie v EÚ asi toľko ľudí ako pri dopravných neho
dách (Eurostat, 2009), na Slovensku to bol v r. 2009 dokonca dvojnásoboI(l. 
Dohromady sú samovraždy na príčine približne 1 % úmrtí obyvateľstva SR. 
Vr. 2010 to bolo 1,95 % úmrtí mužova 0,31 % úmrtí žien vo veku nad 15 
rokov (databáza ŠÚ SR, 20124), pričom v produktívnom veku (15 - 65 r.) sú 
tieto čísla vyššie (4,4 % a 1,4 %). 

Hoci je v mladom veku miera úmyselných sebapoškodení vyššia, s pribú
dajúcim vekom je ich realizácia úspešnejšia (graf 2). Najvyšší podiel doko
naných samovrážd je v SR aj ČR medzi 50. a 54. rokom života (graf 1). Pri 
porovnaní oboch krajín je na Slovensku relatívne viac samovrážd vo veku 
40-54 rokov, v Čechách vo veku nad 70 rokov. Tomu zodpovedá odlišný tvar 
kriviek miery samovražednosti (prepočítaná na 100-tisÍc obyvateľov), ktorá 
má v ČR dve maximá, s druhým výraznejším nárastom po 70. roku života 
(graf 3). 

Graf 1 Podiel samovrážd v závislosti od veku - porovnanie SR a ČR 

(Prevzaté zo: Sebevraždy v České republice 2006 až 2010. Vyd. Český statistický úrad, 
Olomouc, 2011, s. 39) 
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2 http://www. who.intlmentaLhealth/preventionlsuicide/country Jepor ts/enlindex.html 
3 porovnanie štatistík Národného centra zdravotnickych informácií (NCZI) na stránke: 
http://www.nczisk.skIDocuments/publikacie/2009/zs1005.pdf a štatistík Policajného zboru Mi
nisterstva vnútra SR na stránke: http://www.minv.sk!?rocenkaSR 
4 http://portal.statistics.sk/ 
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Graf 2 Miera suicidality v závislosti od veku - SR
prerátaná na lOO-tisÍc obyvateľov 

(Prevzaté z: Samovraždy a samovražedné pokusy v SR 2010. Vyd. NCZI, Bratislava, 2011, 
s.14) 
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Príčiny samovrážd 

Suicidálna aktivita v populácii je multifaktoriálne podmienená. Rozhod
ne sú prítomné faktory psychogénne (beznádej), socio-ekonomické (hospo
dárska recesia), ale aj kultúrne a náboženské (v niektorých prípadoch má 
religiozita protektívny efekt) (Eurostat, 2009). Bez pochýb je suicidalita cit
livým indikátorom politických zmien, ako to ilustruje počet dokonaných sa
movrážd na území Česka (graf 3). Systematický nárast bol pred 1. svetovou 
vojnou, ešte prudší pred 2. svetovou vojnou (s historickým maximom 
v r. 1934 - rok po nástupe Hitlera k moci), tretí vrchol pozorujeme 
v r. 1968 - 1972 v koincidencii s okupáciou vojskami Varšavskej zmluvy 
a nástupom normalizácie, odkedy už miera samovražednosti pozvoľna 

klesá. V období vojny a protektorátu, žiaľ, informácie chýbajú. Na Sloven
sku bola najnižšia miera suicidality v prvej polovici 90. rokov (minimum v r . 
1994 - kedy naopak v Ruskej federácii kulminovala na maxime, pozn.), od
kedy má opäť mierne stúpajúcu tendenciu (graf 5a). 

Graf 3 Počet samovrážd na 100-tisíc obyvateľov na území ČR od r. 1875 

(zdroj: ČSÚ) 
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z hľadiska psychiatrickej morbidity sa najčastejšie spája samovražednosť 
s depresiou a psychózami. Na túto tému bolo u nás publikovaných niekoľko 
prác, preto sa im nebudem bližšie venovať. Nebudem sa venovať ani kla
sickému ponímaniu alkoholizmu v zmysle závislosti alebo abúzu, ale 
výlučne alkoholu ako toxickej požívatine. 
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Samovraždy a allwhol 

Aj keď politické alebo hospodárske zmeny mali v histórii Česko-Slo
venska nemalý vplyv na suicidalitu, v posledných rokoch môžeme predpo
kladať narastajúci vplyv konzumácie alkoholu. Dokazuje to podiel dokona
ných samovrážd pod vplyvom alkoholu, ktorý bol v r. 1960 v ČSSR ešte na 
úrovni 13 %, s maximom vo Východoslovenskom kraji - 20 % (Zahradník, 
1966), v r. 2010 v SR to bolo už 47,4 % (NCZI, 2011). Vývoj spotrebyalkoho
lu bol však na území ČR a SR nerovnaký (graf 4). V súčasnosti sa spotrebu
je v ČR 16,5 čistého liehu na osobu, v SR 13,3 litra (zarátaná aj neregistro
vaná spotreba), pokiaľ sa odrátajú abstinenti je to dokonca až 19,5 a 17,3 li
tra (údaje WHO podľa jednotlivých krajín za roky 2003 - 2005)5. 

Graf 4 Vývoj spotreby alkoholu (prepočítaný na litre 
čistého liehu na osobu) v Československu v r . 1920 - 2010 

(Zdroj: ČSÚ) 
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Tomu zodpovedá aj celkom odlišný vzťah spotreby alkoholu a samo
vražednosti u nás a u našich susedov. Zatiaľ čo na Slovensku koreluje 
výskyt samovrážd výrazne so spotrebou alkoholu v prepočte na litre čistého 
liehu na jedného obyvateľa (per capi ta) (Pearsonov korelačný koeficient 

5 http://www. who.intlsubstance_abuse/publications/globaLalcohoLreportlprofiles/enlindex. 
html 
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v r. 1975-2010 r = 0,84), v Česku je tento vzťah inverzný (za to isté obdobie 
r = -0,76) (grafy 5, 5a, 6). 

Graf 5 Vývoj miery samovražednosti (v prepočte na 100-tisÍc 
obyvateľov) a spotreby alkoholu (per capita consumption) 

v litroch čistého alkoholu v ČR a SR vr. 1948 - 2010 

(Zdroj: ČSÚ, ŠÚ SR, NCZI) 
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Graf5a Vývoj miery samovražednosti vo vzťahu 
k spotrebe alkoholu - údaje len pre SR (1975 - 2010) 

(Zdroj : ŠÚ SR, NCZI) 
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Graf 6 

Zdroj: ŠÚ SR, NCZI 

Vzťah miery samovražednosti a spotreby 
alkoholu v SR (1975 - 2010) 
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SR a ČR sa v preferencii nápojov celkom zásadne líšia (grafy 7a, b), hoci 
v kategórii rizikovosti podľa charakteru pitia ich WHO radí na rovnakú úro
veň (3. stupeň) . 

Podľa domácich údajov je v SR najnižšia asociácia samovražednosti so 
spotrebou piva (údaje len od r. 1990 do r . 2010 v databáze Slovstat) (r = 
0,16), vyššia pri hroznovom víne (r = 0,40) a najvyššia pri destilátoch (r = 
0,50). Je zaujímavé, že v ČR nie je pozitívna korelácia ani s pitím destilátov, 
ba práve naopak (od r. 1948 do r. 2010 r = -0,84). Poukazuje to na odlišnú 
rolu alkoholu v kultúre obyvateľov týchto dvoch krajín. 

Je potrebné upozorniť, že ide iba o registrovanú spotrebu, pričom údaje 
GISAH (Global Information System on Alcohol and Health) na stránkach 
WH06 udávajú kombinovanú spotrebu vrátane neregistrovaného konzumu, 
podľa ktorej je na Slovensku vzťah suicidality k alkoholu zachovaný (analy
zované obdobie 1975 - 2009), ale len k celkovej spotrebe (r = 0,79) a k spo
trebe nekoncentrovaných nápojov (pivo a víno), zatiaľ čo v Čechách pre zme
nu len k spotrebe destilátov (r = 0,57). 

6 http://apps.who.intlghodata!?theme=GISAH&vid=52540# 

35 



M.GROHOL/ALKOHOLASAMOVRAŽDY 

Grafy 7a, b 

Zdroj: WHO (2011)7 
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Počet dokonaných samovrážd je u mužov podstatne vyšší ako u žien. Od 
r. 1975 do r. 2010 spáchalo na Slovensku samovraždu 16995 mužova 3691 
žien (pomer 4,6:1). V porovnaní s ČR je na Slovensku výraznejší rodový roz
diel v počte dokonaných samovrážd. V oboch krajinách sa tento rozdiel od 
90. rokov 20. stor. ešte ďalej prehlbuje (graf 10). Zatiaľ čo v ČR je zapríči
nený relatívne rýchlejším poklesom ženskej samovražednosti, na Slovensku 
aj miernym nárastom mužskej (grafy 8, 9). Vr. 2010 bol pomer samovrážd 
mužov a žien v ČR 4,8:1, na Slovensku až 6,8:1. Na Slovensku zodpovedá 
prevalencii alkoholizmu (pomer predpokladanej prevalencie syndrómu 
závislosti od alkoholu 7:1 - Heretik a kol., 2008). Najväčší nepomer (v ČR) 
je u osôb 20-30-ročných (údaje ČSÚ, 2011). 

Napriek tomu jestvuje v SR medzi frekvenciou samovrážd mužov a žien 
významná korelácia (Pearsonov korelačný koeficient od r. 1975 r = 0,80). Je 
zaujímavé, že hoci ženy páchajú v SR samovraždu podstatne menej často 
pod vplyvom alkoholu (20,3 % vs. 50,1 %), a takisto ženy skonzumujú pod
statne menej alkoholu (v Európe asi 2-3-krát menej - Anderson, Baumberg, 
2006), korelácia suicidálnej aktivity s priemernou spotrebou alkoholu v SR 

7 http://www.who.intlsubstance_abuse/publications/globaLalcohoLreportlprofIles/enlindex. 
html 
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je u nich vyssla (r = 0,87 vs. 0,79). Je mozne, ze kauzálnym faktorom je 
v tomto prípade konzum (alkoholizmus) partnera. 

Graf 8 Vývoj počtu samovrážd ČR - vplyv pohlavia 

(Zdroj: Sebevraždy v České republice 2006 až 2010, Český statistický úrad, Olomouc, 2011) 
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Graf 10 Pomer samovražednosti mužov a žien -
porovnanie ČR a SR (r. 1976 - 2010) 

(Zdroj: ČSÚ a NCZI). 
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Práca nebola pôvodne plánovaná ako prehlad literatúry, ale len ako 
krátky vhľad do domácej situácie. Dá sa ale povedať, že výsledky zo Slo
venska v mnohom potvrdzujú výsledky z vyspelých západných krajín a naj
mä z krajín východnej Európy a Ruska. Väčšina prác v literatúre analyzuje 
vývoj po 2. svetovej vojne. 

V Európe je najvýraznejší súvis medzi spotrebou alkoholu a suicidalitou 
v severských krajinách, s výnimkou Spojeného kráľovstva a Írska, najnižšia 
v južanských krajinách (Ramstedt, 2001; Norsträm, Ramstedt, 2005). Re
sponzivita suicidality na zmeny spotreby je viditeľná zvlášť v krajinách 
s nízkou spotrebou alkoholu v povojnových rokoch (dry cultures) (Ramstedt, 
2001). 

Z Ruska jestvuje niekoľko prác (Nemtsov, 2003; Pridemore, Chamlin, 
2006; Razvodovsky, 2009). Dostupné údaje sú od r . 1956. Všetky potvrdzujú 
spätosť spotreby alkoholu a suicidality, ktorej miera vzrastá o 4 %, 8 %, 
resp. 13 % u mužova o 2,8 %, 4,3 %, resp. 6 % u žien pri zvýšení spotreby 
o 1 liter na osobu v závislosti od literatúry (Razvodovsky, 2009; Landberg, 
2008; Nemtsov, 2003). Logicky platí táto asociácia pre suicídiá s pozitívnym 
nálezom alkoholu (r = 0,98) (Nemtsov, 2003). Podľa očakávania súvisí 
v Rusku ako aj v Európe suicidalita so spotrebou destilátov (Razvodovsky, 
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2009). Efekt je prakticky okamžitý - bez latencie. Obdobné výsledky pochá
dzajú z Bieloruska (Razvodovsky, 2007) a ďalších krajín bývalého východ
ného bloku (Landberg, 2008), kde je pitie zamerané na efekt intoxikácie. 

Výsledky zo Spojených štátov sú menej jednoznačné. Tam sa za obdobie 
rokov 1934 - 1987 zistila súvislosť len u nezamestnaných (mužov i žien, ale 
len do veku 60 rokov) (Caces, Harford, 1998). Analýzou časových radov 
(ARIMA - autoregressive integral moving average) z obdobia rokov 1950 -
2002 sa navyše zistilo, že suicidalita sa prejavuje až po určitej latencii a je 
teda daná chronickými následkami pitia, možno abúzom alebo závislosťou 
(Kerr a kol., 2011). Za to isté obdobie Landberg (2009) preukázal efekt cel
kovej spotreby iba na ženskú populáciu. Vo vzťahu k jednotlivým druhom 
alkoholu bol zistený zásadný rozdiel medzi mužmi a ženami, pričom spotre
ba destilátov bola determinujúca u žien, zatiaľ čo pivo a víno u mužov (Kerr 
a kol., 2011). Odlišnosť USA súvisí možno s kultúrnou pestrosťou tejto kra
jiny. 

Naše výsledky v prvom rade poukazujú na odlišné kultúrne pozadie pitia 
v ČR a SR. Zatiaľ čo v Čechách, typickej pivárskej krajine, je vzťah spotreby 
a sucidiality inverzný, Slovensko sa zdá kopírovať situáciu z východnej a se
vernej Európy, t. j. krajín, kde je konzum orientovaný na intoxikáciu. Z toho 
vyplýva výraznejší súvis so spotrebou destilátov, výraznejší rodový rozdiel 
v počte suicídií a paradoxne aj vyššia korelácia u žien. Ešte paradoxnejšie 
je zistenie, že s klesajúcou suicidalitou žien dochádza k prehlbovaniu rodo
vých rozdielov. V súlade s údajmi z Ruska poukazujú výsledky takisto na 
absenciu latencie v manifestácii suicídií v závislosti od spotreby. 

Poznámka k metodológii 

Hoci býva v literatúre štandardnou metódou analýza časových radov, 
o ktorú sa opiera napriklad analýza podľa Box-Jenkinsa, vzhľadom na ab
sentujúcu latenciu s akou sa suicidalita manifestuje, bola využitá iba jedno
duchá lineárna korelácia. Pearsonov korelačný koeficient bol rátaný v apli
kácii Excel 2000 f. Microsoft. Pokiaľ boli korelované iba medziročné zmeny, 
výsledky boli obdobné, ale úplne sa stratil vzťah k vínu a pivu (výkyvy ich 
spotreby sú veľmi malé). 

Záver 

Pokiaľ je autorovi známe, ide o prvú podobnú analýzu na Slovensku, 
možno aj v Čechách. Najdôležitejším zistením je nález pozitívnej korelácie 
registrovanej spotreby alkoholu a suicidality v Slovenskej republike v ob
dobí rokov 1975 - 2010. Zodpovedá to vysokej spotrebe destilátov ako i štýlu 
pitia orientovaného na intoxikáciu. U žien je korelácia s celkovou spotrebou 
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v krajine vyššia, napriek tomu, že ženy spotrebujú dohromady menej alko
holu a menej často aj páchajú samovraždy pod vplyvom alkoholu. Ako plau
zibilné vysvetlenie sa natíska vplyv konzumu/alkoholizmu partnera. Zo 
skúseností z obdobia perestrojky (1985 - 1988) v Sovietskom zväze vieme, 
že zníženie konzumu alkoholu má promptný efekt na redukciu samovražed
nosti aj iných negatívnych dôsledkov alkoholu (Razvodovsky, 2011a), takže 
je možné predpokladať kauzálny vplyv. Za najefektívnejšiu politickú inter
venciu v oblasti regulácie spotreby alkoholu sa vo všeobecnosti považuje 
úprava cien a daní (Wagenaar a kol., 2009), v prípade Slovenska navyše by 
bola vhodná redukcia konzumu neregistrovaného alkoholu, ktorý tvoril 
v r. 2003 - 2005 podľa WHO až 22,5 % celkovej spotreby. Je úlohou vlády 
a ministerstva zdravotníctva, aby podnikli konkrétne opatrenia v tejto 
oblasti. 
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