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S úhrn 

Cieľom našej práce bolo analyzovať prevalenciu požívania alkoholických nápojov u študentov 
I. a V. ročníka Pedagogickej fakulty v Prešove z hľadiska veku, pohlavia, frekvencie, ako aj vzťah 
medzi konzumáciou alkoholických nápojov a fajčením. Výskumnú vzorku tvorilo 627 vysokoško
lákov, z toho 183 mužov (29,3 %) a 444 žien (71 ,7 %). Vysokoškoláci abstinujú v pomerne malom 
počte - muži (2, l %) a ženy (4, l %). Fajčiari signifikantne častejšie konzumujú pivo a liehoviny ako 
nefajčiari . 

Vývinový trend konzumácie alkoholických nápojov u študentov počas štúdia súvisí zrejme 
s celkovým dozrievaním osobnosti, zmenou spôsobu života a prostredia. Pre väčšinu študentov je to 
aj možnosť samostatného života bez kontroly rodičov a zároveň príležitosť na získanie negatívnych 
návykov na alkoholické nápoje. 

K ľ ú č o v é s l o v á : študenti- požívanie alkoholu- abstinencia 

A. Pavúk: SOME REMARKS ON UNDERGRADUATES DRINKI G 
ALCOHOL 

Summary 

The aim of our study has been to analyse a prevalence of drinkingalcohol in students of Prešov 
Pegagogieal Faculty from the point of view of their age, sex and frequency as well as the relation s 
between drinking alcohol and smoking. 

A research sample presented 627 undergraduates - 183 men (29,3 %) and 444 women (71, l %). 
Undergraduates- teetotaller.s make relatively low number men (2, l %) and women (4 , l %). The 
smokers significantly often drink beer and alcohol than non - smokers. 

The developing tendency in students drinking alcohol during their study is connected with their 
maturity and the change of their way of living and surroudings . For majority of students it is 
a possibility of their independent life without parents control and a long witer it an opportunity to 
gain negative habits in drinking alcohol. 

K e y w o r d s : students- drink ing alcohol - abstinence 
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A. PAVÚK l K PROBLEMATIKE KONZUMÁCIE ALKOHOLICKÝCH NÁPOJOV 
U VYSOKOŠKOLÁKOV 

Problematika 

Popri dosť bežnej otázke, kedy a prečo vysokoškolskí študenti najviac požívajú alko
holické nápoje sa autori pozastavujú aj pri inak formulovanom probléme pomocou otázky, 
čo im prekáža v obmedzovaní častého respektíve nadmerného požívania alkoholu. Pozor
nosť venovali psychologickým bariéram, hatiacim cieľ v podobe zvyšovania triezvosti 
respektíve vyššej kultúry na tomto poli , ktorú by sme hádam u vysokoškolákov právom 
mohli očakávať. Niekedy jednoducho môže ísť o to, aby človek nemusel odôvodňovať svoju 
nechuť na požitie alkoholu, aby celkom demokraticky mohol odmietnuť alkohol. 

Mikulová a Kondáš (1980) u študentov III. ročníka Filozofickej a Elektrotechnickej 
fakulty v Bratislave sledovali, či študenti požívajú alkoholické nápoje skôr v skupine, a lebo 
sami. Zistili , že partia je u študentov natoľko motivujúcim činiteľom, že 41,8% vôbec alebo 
väčšinou nevie odolať pozvaniu. Až 32 %študentov zláka k pitiu aj dizajn fliaš alkoholic
kých nápojov a vplyv reklamy. Dokonca dizajn sa v podstate ukázal ako jeden z činiteľov, 
ktorý pôsobí u študentov v začiatkoch požívania alkoholických nápojov, pri vzniku trva
lejšieho pitia alebo sa podieľa na jeho udržiavaní. 20 % študentov vykazuje abuzerské až 
toxikomanické charakteristiky pitia, 25 % študentov závislých od alkoholu si uvedomuje, 
že by mali prestať piť. No sociálne okolie má natoľko silný vplyv, že sa študent nevie ubrániť 
a podfahne mu, pretože akékoľvek kamarátstvo sa vysoko cení. 

Gonzales ( 1989) zistil od 420 študentov zapísaných na State University of Florida od 
roku 1986 - 1988, že 14 % začalo piť alkohol na základnej škole, 34% na strednej škole, 
45% na vysokej škole ( 17 - 18 roční) a 7% v kolégiu na univerzite vo veku viac ako 18 
rokov. 

Študenti, ktorí začali požívať alkoholické nápoje na základnej a strednej škole zazna
menali signifikantne častejšie konzumácie a vyšší výskyt problémov s alkoholom ako 
študent i, ktorí začali piť na vysokej škole alebo na univerzite. 

Materiál a metodika 

V roku 1991 sme realizovali výskum formou sociologického anonymného dotazníka 
medzi študentami I. a V. ročníka Pedagogickej fakulty UPJS v Prešove. Výskumný materiál 
teda zahrňova l študentov začínajúceho a končiaceho ročníka. Počty respondentov v uvede
ných ročníkoch boli takéto: 

l. ročník: muži - 88 ženy- 275 spolu 363 
V. ročník: muži - 95 ženy- 169 spolu 264 
Celkový počet skúmaných vysokoškolákov bol 627, z toho 183 mužov a 444 žien. 

Alkoholické nápoje sme rozdelili do troch skupín- pivo, víno a liehoviny. Sledovali sme 
vzťah študentov zvlášť ku každému druhu nápojov z hľadiska ročníka, pohlavia a frekvencie, 
ako aj vzťah medzi fajčením a požívaním alkoholických nápojov, čiže nakoľko je fajčenie 
sprievodným javom konzumácie alkoholických nápojov. Významnosť diferencie medzi 
dvoma súbormi kvalitatívnych znakov sme testovali t - testom. 

Výsledky 

Ako sme už uviedli , úzus alkoholických nápojov sme skúmali z viacerých aspektov. 
Jedným z nich bolo porovnať konzumáciu alkoholických nápojov u vysokoškolákov pod fa 
pohlavia (tab. l , 2, graf l , 2). 

Výsledky potvrdili , že frekvencia konzumácie alkoholických nápojov je u vysokoško
lákov pomerne častým javom. Z častosti požívania jednotlivých druhov nápojov vyplýva, 
že pivo denne konzumuje l ,2 % mužov a 0,4 % žien. Týždenne pivo pije 34,9 % študentov 
a 5,6 % študentiek. Spolu pivo pije 88,5 % vysokoškolákov a 63,9 % vysokoškoláčiek. 
Zistený rozdiel je štatisticky vysoko významný, p < 0,00 l. 
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A. PAVÚK l K PROBLEMATIKE KONZUMÁCIE ALKOHOLICKÝCH NÁPOJOV 
U VYSOKOŠKOLÁKOV 

Tabuľka l Požívanie piva, vína a liehovín u vysokoškolákov podľa pohlavia 

Častosť konzumácie 

Pohlavie Druh n/% Denne Týžden Mesač- Menej Ročne Absti-
nápojov ne ne často nuje 

Muži Pivo 183 17 64 36 36 9 21 

% 1,2 34,9 19,6 19,6 4 ,9 11 ,4 

Ženy Pivo 444 2 25 49 76 132 160 

% 0,4 5,6 11 ,0 17,1 29,7 36,0 

Spolu 627 3,0 14, 1 13,5 17,8 22,4 28,8 

Muži Víno 183 - 25 69 58 23 8 

% - 13,6 37,7 3 1,6 12,5 43 

Ženy Víno 444 l 21 132 171 94 25 

% 0,2 4 ,7 29,7 38,5 2 1, 1 5,6 

Spolu 627 l 46 201 229 11 7 33 

% O, l 7,3 32,0 36,5 18,6 5,2 

Muži Liehoviny 183 4 26 49 6 1 22 ll 

% 2, 1 14,2 26,7 33,3 12,0 11 ,4 

Ženy Liehoviny 444 2 12 54 121 147 108 

% 0,4 2,7 12, 1 27,2 33,1 24,3 

Spolu 0,9 6,0 16,4 29,0 26,9 20,5 

Tabuľka 2 Celkový počet vysokoškolákov požívajúcich pivo, víno a liehoviny 

Druh Pohlavie Konzumenti Abstineti 

Nápoja n % n % 

Pivo Muži 162 88,52 2 1 11 ,48 

Ženy 284 63,96 160 36,04 

Víno Muži 175 95,62 8 4,38 

Ženy 419 94,36 25 5,64 

Liehoviny Muži 164 89,61 2 1 11 ,49 

Ženy 336 75,67 108 24,33 

Spolu 

162 

88,5 

284 

63,9 

7 1, l 

175 

95,6 

419 

93,3 

594 

94,3 

162 

88,5 

336 

75,6 

79,4 
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U VYSOKOŠKOLÁKOV 

Graf l . Požívanie alkoholických nápojov u vysokoškolákov podfa pohlavia 
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U VYSOKOŠKOLÁKOV 

Graf 2. Celkový počet vysokoškolákov požívajúcich pivo, víno a liehoviny 
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Tabuľka 3 Požívanie piva, vína a liehovín podl'a ročníka a pohlav ia u vysokoškol ákov 

Druh Častosť I. ročník V. ročník 

nápoja požívania Muži - 88 Ženy - 275 Muži - 95 Ženy - 169 

n % n % n % n % 

Pivo Prav idelne 31 35,2 13 4,7 50 52,6 14 8,2 

Príležitostne 43 48,8 137 49,8 38 40,0 120 7 1 ,O 

Spolu 74 84,0 150 54,5 88 92,6 134 79,2 

V íno Prav idelne 12 13,6 ll 4,0 13 13,6 ll 6,5 

Príležitostne 72 81,8 242 88,0 78 82, 1 155 9 1,7 

Spolu 84 95,4 253 92,0 91 95,7 166 98,2 

Liehoviny Pravidelne 14 15,9 6 2, 1 16 16,8 8 4,7 

Príležitostne 59 67,0 185 67,2 73 76,8 137 8 1 ,O 

Spolu 73 82,9 19 1 69,4 89 93 ,6 145 85,8 
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Graf 3. Konzumácia piva , vína a liehovín podľa pohlavia a ročníka 
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A. PAVÚK l K PROBLEMATIKE KONZUMÁCIE ALKOHOLICKÝCH NÁPOJOV 
U VYSOKOŠKOLÁKOV 

Až 95,6 % mužov a 94,3 % žien neodmietne konzumáciu vína. Liehovinám holduje 
88,5 % mužov a 75,6 % žien. V konzumáci i liehovín u študentov z hfadiska pohlavia je 
rozdiel signifikantný. p < 0,05. 

Poradie obľúbenosti požívania alkoholických nápojov u vysokoškolákov bolo takéto: 
~uži: víno - 95,6 %, pivo - 88,5 % a liehoviny - 88,5 % 
Zeny: víno - 94,3 %, pivo - 63,9 %a liehoviny - 75,6% 
Hypotéza, že so stúpajúcim vekom študentov stúpa aj počet konzumentov sa splnila, aj 

keď nie u jednotlivých druhov nápojov rovnako (tab. 3, graf 3). 
Signifikantnosť rozdielu v požívaní piva medzi študentami I. a V ročníka sa dokázala 

iba v pravidelnej konzumácii (I. ročník 35,8 %, V ročník 52,6 %, p < 0,005) . Bez udania 
frekvencie pivo pije 84,0% študentov prvého ročníka a 92 .0% v piatom ročníku. Uvedený 
rozdiel nie je signifikantný. 

Víno pravidelne pije v prvom ročníku 13,6 % a rovnaký počet i v piatom ročníku 
13 ,6 %. Aj v príležitostnej konzumácii vína spomínaných súborov je rozdiel zanedbateľný 
(0,3 %) v prospech končiaceho ročníka (95,4% - 95 ,7 %). Rovnako malé diferencie sú aj 
v konzumácii liehovín. V prvom ročníku liehoviny pravidelne kozumuje 15,9 % a v kon 
čiacom ročníku 16,8% študentov. V kategórii príležitostné požívanie liehovín u_študentov 
tak isto nie je nárast signifikantný (I. ročník 67,0 % a V ročník 75,8 %) . Statistická 
významnosť (p < 0,05) sa ukázala iba v celkovom počte študentov, ktorí pijú liehoviny bez 
udania intenzity, keď v prvom ročníku sme zaznamenali 82,9 % a v piatom ročníku 93 ,6 
% vysokoškolákov. 

Z výsledkov sa dá usúdiť, že návyk na konzumáciu alkoholi ckých nápojov sa už zrejme 
fixuje počas štúdia na strednej škole . 

U študentiek prvého ročníka sme zaregistrovali, že pivo pravidelne pije 4 , 7 %, v piatom 
ročníku 8,2 %. Celkove pije pivo v prvom ročníku 54,5 %a v piatom 79,0 % študentiek. 
Táto diferencia je vysoko signifikantná, p < 0,00 l . 

Celkom odlišná situácia je v konzumácii vína. Potvrdzujú to nasledujúce údaje: Víno 
pravidelne konzumuje 4,0 % študentiek v prvom a 5,0 % v p iatom ročníku . Príležitostne 
víno požíva v prvom ročníku 88,0% a v piatom ročníku 9 1,7 % študentiek. Z uvedeného 
vyplýva, že konzumácia vína v radoch začínajúcich vysokoškoláčok sa len málo odlišuje 
od ich rovesníčok končiacich štúdium. Pravidelná konzumácia liehovín u žien vysokoško
láčok sa vyskytuje len v malom počte : I. ročník 2, l %, V ročník 4,7 % . Príležitostné 
požívanie liehovín je jednoznačne viac rozšírené u študentiek v končiacom ročníku 
(81 ,0 %) ako v prvom ročníku (67,2 %). Zistený rozdiel je štatisticky významný 
(p < 0,00 l) . V celom súbore sledovaných vysokoškolákov abstinovalo iba 16 študentiek 
(3 ,6 %) a 4 študenti (2,1 %). 

Nakofko je fajčenie sprievodným javom konzumácie alkoholických nápojov, uvádza sa 
v tabufke 4 , graf 4. Pivo denne konzumuje 17,5 % fajčiarov a len 3,6 % nefajč i arov. Pivo 
~ozumuje príležitostne 76, l % fajčiarok , v skupine nefajčiarok 58 ,4 %, (p < 0,00 l ). 
Statistická nevýznamnosť sa zistila u oboch pohlaví medzi fajčením a požívaním vína . Víno 
konzumuje 98 ,6 % fajčiarov a 93 ,5 % nefajčiarov. Rovnako u žien sú rozdiely nevýznamné. 
Fajčiarok, ktoré konzumujú víno, je 96,3 %, nefajčiarok 93,4 %. Oproti tomu štati sti cky 
významný vzťah sa dokázal medzi fajčením a pitím liehovín . V radoch fajčiarov je 94 ,R% 
takých , čo požívajú liehoviny, u nefajčiarov liehoviny požíva iba 71 ,5 % (p < 0,0 l). 
U študentiek je tak isto významný rozdiel v požívaní li ehovín medzi fajčiarkami a nefaj
čiarkami v prospech fajčiarok (92 ,7% - 67,9 %, p < 0,001 ). 

Diskusia 

Uvedený prehľad o konzumácii alkoholických nápojov u prešovských vysokoškolákov 
samozrejme neumožňuje sám o sebe odhadnúť reálne nebezpečenstvá, ale malý počet 
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N Tabufka 4 Vziah medzi fajče ním a požíva ním alkoholických nápojov u vysokoško lákov 

Kontumácia piva 

Fajčiari Č'astosť konzumáci~ 

Pohla\'ic Nefajč i ari ll Denne Týždenne \1csačnc Č' as to Roč n e 

ll % ll % ll % n % n % 

.Vl uži Fajčiari 74 l J 17,5 ~4 45,9 13 17,5 9 12, l l l ,3 

n = 183 Nefajčiari 109 4 3,6 30 27,5 23 29,3 '27 24,7 8 7,3 

Ženy Fajč iark y 138 2 1,4 13 9,4 23 16,6 29 21 ,o 38 27,5 

n =444 Nefajčia rk y 306 o o 12 3,9 26 8,4 47 15 ,3 94 30,7 

Konzumácia vína 

Muži Fajčiari 74 o o 15 20,2 30 40,5 21 28,3 7 9,4 

n = 183 Nefajčiari 109 o o IO 9, 1 39 35 ,7 37 33,9 16 14,6 

Ženy Fajčiarky 138 l 0,7 14 IO, l 62 44,9 38 27,5 18 13 ,0 

n = 444 Nefajčiarky 306 o o 7 2,2 70 22,8 133 43,4 76 24,8 

Konzumácia liehovín 

Muži Fajčiari 74 4 5,4 19 25 ,6 23 3 1 ,O 20 27,0 7 9,4 

n = 183 Nefajčiari 109 o o 7 6,4 26 23 ,8 41 37,6 15 13,7 

Ženy Fajčiarky 138 l 0,7 8 5,7 36 26,0 40 28,9 43 31, 1 

n = 444 Nefajčiarky 306 l 0,3 4 l ,3 18 5,8 8 1 26,4 104 33,9 

Abstinuje 

n % 

4 5,4 

17 15,5 

33 23,9 

127 41 ,5 

l l ,3 

7 6,4 

5 3,6 

20 6,5 

l 1,3 

20 18,3 

IO 7,2 

98 32,0 

Spolu 

n % 

70 94,5 

92 84.4 

105 76,0 

179 58.4 

73 98,6 

102 93 ,5 

133 96,3 

286 .. .. 93~~ 
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A. PAVÚK l K PROBLEMATIKE KONZUMÁCIE ALKOHOLICKÝCH NÁ POJOV 
U VYSOKOŠKOLÁKOV 

Graf 4. Vzťah medzi fajčením a požívaním alkoholických nápojov u vysokoškol ákov 
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abstinentov je bezpochyby varovným signálom a zároveň aj podnetom na dôs lednú a pre
svedčivejšiu prevenciu a vedenú osvetu. 

Štatistickú významnosť rozdielov v konzumácii piva a liehovín medzi študentam i 
začínajúceho a končiaceho ročníka zdôvodňujeme tým, že väčš i a záťaž a stresové situácie 
počas štúdia, ako aj situácie spojené s ukončením štúdia viac ovplyvňujú sklony k alkoho lu 
ako adaptačné zmeny na vysokoškolské štúdium. Tento vývinový trend v konzumác ii 
alkoholických nápojov súvisí do značnej miery aj s celkovým dozrievaním osobnosti, 
zmenou života a prostredia. Pre väčšinu študentov ide aj o možnosť samostatného života 
bez kontroly rodičov a zároveň príležitosť na získanie negatí vnych návykov. Vysokoško lská 
mládež je ešte v období neukončeného psychického dozri evan ia, čo zvyšuje riziko získani a 
uvedeného negatívneho návyku. 

K vapilík a Svobodová ( 1985) skúmali požívanie alkoholických nápojov u 262 študen
tov v I. ročníku a potom pozorovan ie zopakovali o 4 roky vo IV ročníku Právnickej faku lty 
a u 11 6 študentov Fakulty telesnej výchovy a športu v Prahe. U mužov stúpa priemerný 
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počet tých, čo pijú často počas štúdia asi trojnásobne, u žien dvojnásobne. Počet abstinentov 
je všeobecne nízky a počas štúdia sa všestranne znižuje (tab. 5). 

Tabulka 5 Požívanie alkoholických nápojov u študentov I. a IV. ročníkov Právnickej 
fakulty KU a FTVŠ KU v Prahe 

Právnická fakulta FTVŠ 

l. ročník IV, ročník l. ročník IV. ročník 

i\ p č A p č A p č A p č 

l \t uh 7.0 R6.7 6.1 2.2 79,5 18.1 IO, l 88,3 1,6 1,6 91 ,6 62 

l i ~ n y 5.J 91.9 2.(, 2.5 92,4 4 ,2 12 ,5 87,5 oo 2,1 97,6 0,0 

1\ - abstinenti P - príležitostné požívanie Č - časté požívanie 

Pri porovnávaní výsledkov pražských vysokoškolákov s výsledkami prešovských vy
sokoškolákov v požívaní alkoholických nápojov je zrejmé, že ich konzumácia má počas 
štúdia vzostupnú tendenciu, hoci nie vo všetkých druhoch nápojov rovnakú. Najväčšie 
rozdiely sme zistili v pravidelnom požívaní piva (I. ročník 35,2 %, V ročník 52,6 %). Menší 
rozdie l je v konzumácii liehovín a najmenšie rozdiely sme zaregistrovali v konzumácii vína 
medzi vysokoškolákmi prvého a piateho ročníka, a to u oboch pohlaví. Všetky sledované 
ženy dávajú prednosť požívaniu vína pred liehovinami, na treťom mieste je pivo, u mužov 
je poradie obfúbenosti takéto : víno , pivo, liehoviny. 

Šarišská ( 1987) u študentov I. ročníka Lekárskej fakulty UK v Bratislave ~istila, že 
najväčší počet študentov I. ročníka uprednostňuje víno (22,0 %), študenti FTVS v Brati
slave dávajú prednosť pivu (20,2 %) a vínu (16,1 %). Končiace ročníkyv oboch fakúlt 
uprednostňujú víno (36 , 7 %). U študentov Právnickej fakulty v Prahe i FTVS klesá záujem 
o pivo a liehoviny a naopak silne stúpa záujem o víno. 

Zaujímavé bolo zistenie, že väčšia teoretická informovanosť medikov o škodlivom 
vplyve alkoholu neovplyvnila postoje k pitiu v kladnom zmysle slova, ale v smere väčšej 
tolerancie . 

K vap ilík ( 1979) sledoval 964 vysokoškolákov z piatich fakúlt ČVUT v Prahe. Celkom 
išlo o 640 mužov a 354 žien. Abstinovalo 4,5 % vysokoškolákov. V skupine, ktorá udáva 
časté pitie alkoholických nápojov, bolo výrazne vyššie percento mužov (ll ,2 %) ako žien 
(2,8 %). 

Vítek a Vítková ( 1988) vyšetrili na Filozofickej fakulte v Olomouci 430 študentov, 
z toho 84 mužov. Málo požívalo alkoholické nápoje 73,0 %, najmenej raz do týždňa 20,0 %, 
denne 0,5 %, vôbec 1,6 %. Del-Rio Alvares a spoluprac. (1989) vyšetrili 545 študentov 
(Valencia, Burgos) v roku 1985 so zreteľom na konzumáciu liehovín. Denne ich konzumo
va lo 13 ,8 %, týždenne 71,4% a mesačne 86,2 %. 

Z uvedených výsledkov možno vyvodiť záver, že v konzumácii alkoholických nápojov 
sa prešovskí vysokoškoláci zásadne neodlišujú od vysokoškolákov spomínaných fakúlt. 
Napriek tomu požívanie liehovín u vysokoškolávov Pedagogickej fakulty v Prešove je 
frekventovaniejšie . Zdá sa, že sa tu prejavuje vplyv regionálnej tradície v konzumácii 
liehovín . Do akej miery je fajčenie sprievodným javom požívania alkoholických nápojov, 
to sme sa snažili zistiť v skupine fajčiarov a nefajčiarov. K vapilík ( 1979) uvádza, že z tých , 
ktorí často pijú alkoholické nápoje, fajčí 60,9 %, zatiaľ čo abstinenti fajčia len v 14,6 %. 

ad IO cigariet denne fajčí v skupine požívajúcich alkoholické nápoje 37,4 %, v skupine 
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abstinentov iba 14,3 %. U prešovských vysokoškolákov v skupine denných konzumentov 
piva sme zaznamenali 17,5% fajčiarov, nefajčiarov je len 3,6 %. Zo žien, ktoré fajč ili , pije 
pivo príležitostne 76,1 %, z nefajčiarok pije pivo príležitostne 58,4 %. Tak isto aj konzu
mácia liehovín je u fajčiarov častejš i a (98,6 %) ako u nefajč i arov (8 1 ,6 %). Rovnako 
fajčiarky častejšie požívajú liehoviny (92,7 %) ako nefajč iarky (67,9 %). Uvedené rozdiely 
sú signifikantné (p < 0,05). Medzi fajčiarmi je síce viac konzumentov vína ako medzi 
nefajčiarmi, ale zistený rozdiel 5,0% u mužov a 4, l % u žien nie je štatisticky významný. 

Domnievame sa, že niektoré závery nášho výskumu by mali byť aspoň skromným 
prínosom pre úspešnú prevenciu týchto spoločensky neželaných javov. 
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