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1 ÚVOD

Predpoklad súvislosti medzi experimentáciou s fajèením
a zároveò experimentáciou s alkoholom u detí a mládeže potvrdili viaceré štúdie (Bien, 1990; Weiss, 1988). Významný
poèet respondentov, ktorí zaèali experimentovať s tabakom,
zároveò vo zvýšenej miere zaèal experimentovať s alkoholom a ostatnými nelegálnymi návykovými látkami (Challier, 1999). Tento predpoklad potvrdila aj opaèná súvislosť
medzi tými respondentmi, ktorí nefajèili a zároveò nepili alkohol. V súvislosti s vekom experimentácie sa potvrdila súvislosť posúvania zaèiatku experimentácie s tabakom do
vyšších vekových kategórií dovedna s neskorším vekom experimentácie s alkoholom. Medzi tri hlavné a zároveò podporné faktory u adolescentov vo vzťahu k riziku užívania
drog patria pod¾a Bronfenbrennera (1986) individuálny
charakter, správanie rovesníkov a správanie rodièov. Napriek tomu, že niektorí autori zdôrazòujú význam najmä
protektívnych faktorov, najmä odolnosť, ktoré zabraòujú
užívaniu návykových látok, rizikové faktory sú väèším prediktorom vo vzťahu k užívaniu návykových látok (Beam,
2002; Jessor, 1995; Newcomb, 1992).
Náš výskum sledoval a analyzoval súvislosti medzi sociodemografickými údajmi a viacerými premennými, ktorými boli oblasti ako skúsenosti, názory, postoje, vedomosti
a zdravotné uvedomenie vo vzťahu k ochrane nefajèiarov
a ochrany pred alkoholizmom. Výskum vychádzal jednak
z poznaných záverov medzinárodných a iných prieskumov,
ktoré chcel náš výskum potvrdiť, èi vyvrátiť. Poznanie právnych noriem, postojov rodièov k užívaniu tabaku a alkoholu
a rovesnícky vzor ovplyvòujú do ve¾kej miery správanie sa
adolescentov.
Z poh¾adu viacerých štúdií existuje predpoklad, že sociálne správanie okolia ovplyvòuje užívania tabaku a alkoholu u jeho èlenov a že medzi užívaním tabaku a alkoholu
existuje priama súvislosť (Catalano, 1993; Félix-Ortiz,
2001). Na druhej strane zas viaceré štúdie potvrdili, že alkohol, cigarety a marihuana sú vstupnými drogami, ktoré
vedú k užívaniu nelegálnych drog (Hays, 1987; Moral, 2002;
Nešpor, 1998; Kandel, 1992).
l

2 MATERIÁL A METODIKA

Výskumný súbor tvorili respondenti z celého Slovenska vo
vekovej kategórii 15–29 rokov. Výskum bol realizovaný na
vzorke 501 respondentov, ktorí tvorili reprezentatívny súbor z h¾adiska veku, pohlavia, kraja, mesta a vidieka. V súlade s cie¾mi práce a výskumu bolo v rámci položiek dotazníka sledovaných sedem sociodemografických charakteristík: vek, pohlavie, kraj trvalého bydliska, bývanie v meste,
alebo na vidieku, ve¾kosť obce, vzdelanie a pracovná aktivita. Výskumný súbor tvorili respondenti vo veku 15–29, prièom boli rozdelení do troch kategórií: 15–19 (165 respondentov), 20–24 (176 respondentov) a 25–29 (160 respondentov). Z h¾adiska rozdelenia respondentov pod¾a pohlavia

28

ADIKTOLOGIE

OCHABA, R.

mali vyššie zastúpenie ženy (284 respondentek) na rozdiel
o mužov (217), èo je z h¾adiska demografického v súlade
s mierne poèetnou prevahou žien v celkovej populácii SR.
Z h¾adiska rozdelenia pod¾a miesta bydliska – kraja – je zastúpenie nasledovné: Bratislava (57 respondentov), Trnava
(50 respondentov), Nitra (66 respondentov), Trenèín
(55 respondentov), Banská Bystrica (56 respondentov), Žilina (64 respondentov), Košice (60 respondentov), Prešov
(73 respondentov). Na otázku neodpovedalo 20 respondentov. Ïalší demografický údaj zachytáva bydlisko respondenta z poh¾adu jeho bývania v meste alebo na vidieku, kde
253 respondentov (53 %) býva v meste, prièom na vidieku
býva 228 respondentov (47 %). Údaje od respondentov
za mesto sa týkajú respondentov žijúcich v lokalitách
nad 10 000 obyvate¾ov. Na otázku neodpovedalo 20 respondentov. Z h¾adiska vzdelania sú najpoèetnejšou skupinou respondenti so stredoškolským vzdelaním s maturitou
(256 respondentov). Na druhom mieste sú respondenti so
základným vzdelaním (116 respondentov), nasledujú respondenti s vysokoškolským vzdelaním (69 respondentov)
a stredoškolské vzdelanie bez maturity má 40 respondentov. Na otázku neodpovedalo 20 respondentov.
Za základnú výskumnú metódu sme zvolili dotazníkovú metódu s uzavretými a otvorenými odpoveïami, kde odpovede boli získané prostredníctvom telefonického rozhovoru. Kvantitatívny výskum typu CATI bol realizovaný
telefonickou formou a zber údajov prebehol v období od
1. 5.–1. 9. 2007. Rozhovor prebiehal na základe náhodne vygenerovaných osôb pod¾a telefónnych zoznamov v sietiach
Slovak Telecom, Orange Slovakia a T-Mobile Slovakia.
Priemerná dåžka trvania hovoru bola 8–10 minút. Dotazník
obsahoval celkom 35 otázok. Otázky a možnosti odpovedí,
ktoré boli použité v dotazníku, boli prevzaté z iných prieskumov. Spo¾ahlivo zisťujú skutoèné vnímanie a názory na
otázky, ktoré sa nachádzajú v dotazníku. Konkrétne sa jedná o položky z dotazníka The European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs, ktorý sa realizoval v rokoch 1995, 1999, 2003 a 2007 pod gesciou Pompidou Group
Rady Európy. Druhým medzinárodným prieskumom pod
gesciou Svetovej zdravotníckej organizácie, z ktorého boli
prevzaté položky a druhy odpovedí, bol Global Youth Tobacco Survey, ktorý bol realizovaný v roku 2003 a cie¾ovou skupinou boli deti vo veku 13–15 rokov.
Obsah dotazníka je rozdelený do troch tematických
èastí:
Prvá èasť je zameraná na sociodemografické charakteristiky respondentov a skladá sa zo 7 otázok.
Druhá èasť je zameraná na osobné skúsenosti respondentov s alkoholom a tabakom, na vnímanie fajèenia a konzumu alkoholu u rodièov a priate¾ov a skladá sa zo 14 otázok.
Tretia èasť dotazníka je zložená zo 14 otázok a týka sa
názorov na toleranciu fajèenia v spoloènosti a hodnotenie
príťažlivosti vo vzťahu ku konzumu alkoholu, postojov
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k reklame na alkoholické nápoje a sleduje poznanie právnych noriem a názory na ich dodržiavanie v praxi.
Údaje boli spracované prostredníctvom štatistického
programu SPSS Windows 15.0. Medzi použité metódy spracovania dát boli použité prvostupòové a druhostupòové
triedenie, Cramerov V koeficient. Interval spo¾ahlivosti dát
sa pohybuje od 3,56 % až do 5,32 % – pod¾a poètu odpovedajúcich a ich zloženia v jednotlivých premenných.
l

3 VÝSLEDKY

l 3 / 1 Fajèenie – experimentovanie
s cigaretami

Pod¾a výsledkov až 71 % respondentov vo veku od 15 do
29 rokov uviedlo, že niekedy skúšali fajèiť alebo experimentovali s cigaretami. Z toho až 29 % uviedlo, že experimentovali ako štrnásťroèní a mladší. Vo vekovej skupine od 15 do
19 rokov je o nieèo menší poèet respondentov, ktorí skúšali
fajèiť (graf 1). Experimentovanie s cigaretami sa vo väèšej
miere týka mužov. Vyše 80 % z nich uviedlo, že s cigaretami
experimentovali. Ženy pripustili skúšanie cigariet v 65 %
prípadov. Mladí ¾udia sa vo väèšej miere stretli s experimentovaním s cigaretami v mestách ako v obciach. Pod¾a
grafu 2 v mestách to boli 3/4 opýtaných a na vidieku 66 %.
Mladší respondenti uvádzajú, že zaèínali s cigaretami o nieèo skôr, v priemere od 14,3 rokov. Oproti tomu starší respondenti uvádzajú, že ich prvé skúsenosti boli v 17. roku života (graf 2).
V nižšom veku zaèínajú s cigaretami v prevažnej miere
muži. 15roèní a mladší respondenti muži skúsili cigarety
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v 59 % prípadov, oproti tomu ženy v tomto veku uvádzajú
skúsenosť v 43 % prípadov.
l

3 / 2 Fajèenie v súèasnosti

Z respondentov, ktorí majú skúsenosti s cigaretami, uviedlo
36,4 %, že fajèia aj v súèasnosti. V celkovom vyjadrení respondentov od 15 do 29 rokov uviedlo až 26 %, že fajèí aj v súèasnosti. K fajèeniu v súèasnosti sa priznalo 28 % z respondentov medzi 15.–19. rokom života. Oproti tomu respondenti v staršom veku priznávajú fajèenie v 40 % prípadov.
„Verní“ fajèeniu zostávajú najmä muži. Až 71 % žien uviedlo, že sú bývalé fajèiarky oproti mužom, ktorí sa fajèenia
zbavili len v 55 % prípadov. 72 % respondentov na vidieku
prestalo fajèiť na rozdiel od zanechania fajèenia v mestách,
kde je pomer menší – 57 %. Z respondentov, ktorí sa považujú za fajèiarov, uviedlo príležitostné fajèenie 27 % z nich. Viac ako polovica z nich fajèí výluène pri spoloèenských príležitostiach. Spotreba cigariet medzi pravidelnými fajèiarmi
sa pohybuje od 6 do 20 cigariet za deò. Uviedli to takmer tri
štvrtiny respondentov. 29,5 % respondentov udáva dåžku
denného fajèenia cigariet medzi 5–10 rokmi.
l

3 / 3 Fajèenie rodièov a priate¾ov

Až 62 % respondentov uviedlo, že nefajèí ani jeden z ich rodièov. V domácnostiach najèastejšie fajèí otec – 19,4 %. Matka fajèí v 9,6 % prípadov a obaja rodièia v 8,8 % prípadov.
V prípadoch, keï v domácnosti nefajèí ani jeden rodiè, majú
deti menšie sklony experimentovať s cigaretami. 73,6 % respondentov neskúšalo vôbec fajèiť, ak ich rodièia nefajèili.
V prípade, že ani jeden z rodièov nefajèí, je medzi respondentmi nižšie percento tých, ktorí nefajèia ani v súèasnosti.
Najviac, 55,5 %, respondentov uvádza, že fajèia niektorí ich
priatelia. Len 17,6 % uviedlo, že nefajèí žiaden ich priate¾.
29 % respondentov, ktorých priatelia nefajèia, uviedlo, že
neskúšali experimentovať s cigaretami. V prípade, že sa pohybovali medzi fajèiacimi priate¾mi, neskúšalo fajèiť len
13 % z nich. Ak priatelia nefajèia, má to vplyv aj na
to, èi respondent pri fajèení zostane, alebo nie. Ak fajèí
väèšina alebo všetci priatelia, zostane pri fajèení spolu
53 % respondentov.

Experimentation with smoking by urban and rural areas
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Až 77 % respondentov si myslí, že fajèenie je na Slovensku
v spoloènosti tolerované. Menej vnímajú tolerovanie fajèenia respondenti, ktorí skúšali experimentovať s cigaretami.
Súèasní fajèiari si v menšej miere myslia, že fajèenie je tolerované. Oproti tomu medzi bývalými fajèiarmi si to myslí
77 % a medzi tými, ktorí nikdy nefajèili, dokonca 85 % respondentov si myslí, že fajèenie je na Slovensku tolerované.
Respondenti sa vo ve¾kej miere zhodujú v názore, že fajèenie nerobí ¾udí príťažlivejšími. Pod¾a 53 % respondentov by
mala byť reklama na tabakové výrobky zakázaná. Pod¾a
grafu 3 by reklamu na tabakové výrobky radšej zakázali ¾udia, ktorí nefajèia a ktorí prestali fajèiť. Naopak 41 % fajèiarov si myslí, že reklama na cigarety by nemala byť zakázaná (graf 3). Až 70 % respondentov podporuje zákaz fajèenia
100
%

50

43,1

61,1

53,3

40,8

35,2
16,2

26,4

11,5

12,5

0
Áno

Nie – som bývalý

Nikdy nezaèal

Áno

43,1

53,3

61,1

Nie

40,8

35,2

26,4

Neviem

16,2

11,5

12,5

Graf 3 / Graph 3
Postoje k úplnému zákazu reklamy a fajèenie respondentov
Attitudes to a total ban on tobacco advertising and smoking habits

na verejných miestach, akými sú reštaurácie, bary, zastávky hromadnej dopravy a podobne. Proti zákazu je štvrtina
respondentov. Za zákaz fajèenia na verejných miestach by
boli v najväèšej miere nefajèiari. Pod¾a grafu 4 medzi tými,
ktorí nikdy nefajèili, si to myslí 85 %, medzi bývalými fajèiarmi 76 % a medzi fajèiarmi len 43 % respondentov (graf 4).
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dentov si myslí, že právne normy na ochranu nefajèiarov nie
sú dodržiavané. Oproti tomu o ich dodržiavaní je presvedèených len 6,6 % respondentov. O dodržiavaní noriem na
ochranu nefajèiarov sú presvedèení skôr fajèiari. Drvivá
väèšina respondentov si vo väèšej, alebo menšej miere myslí, že fajèenie škodí zdraviu. V tejto otázke sme nezaznamenali rozdiely medzi tými, ktorí fajèia a nefajèia. O škodlivosti sú presvedèené obidve skupiny respondentov. Najviac
respondentov pripúšťa ako rizikový faktor fajèenia rakovinu – 98 %. Nasleduje infarkt myokardu – 79 % a hypertenzia 65 %. Rakovinu p¾úc ako aj ostatné choroby si v o nieèo
menšej miere pripúšťajú fajèiari. Rozdiely sú však minimálne. 88 % respondentov si myslí, že fajèenie patrí medzi poruchy správania a spôsobuje u fajèiarov závislosť. Fajèiari
si v menšej miere myslia, že fajèenie patrí medzi poruchy
správania a spôsobuje závislosť.
l

3 / 6 Pitie alkoholu

Pod¾a grafu 5 až 39,5 % respondentov uvádza, že alkoholické nápoje zaèali piť v 15. roku alebo skôr. Nikdy pod¾a vlastného vyjadrenia nepilo 13,8 % respondentov. Respondenti
vo väèšej miere nepili, ak ani neskúšali experimentovať s cigaretami. Naopak, výraznejší je vzťah medzi prvým kontaktom s alkoholom a zaèatím fajèenia u tých respondentov,
ktorí zaèali s oboma èinnosťami v nižšom veku. Z respondentov, ktorí pijú alkoholické nápoje, uviedlo 26 %, že pili
1- alebo 2krát poèas minulých 30 dní. Rovnaké percento
uviedlo pitie 3–5krát poèas minulých 30 dní. 16 % respondentov uviedlo, že v posledných 30 dòoch nepilo vôbec. Vo
väèšej miere pili v posledných 30 dòoch fajèiari. Nefajèiari
pili v 73,5 % prípadov, bývalí fajèiari v 84,4 % a fajèiari
v 90,8 % prípadov.

l 3 / 5 Ochrana nefajèiarov a škodlivosť
fajèenia

l

Právne normy, ktoré upravujú ochranu nefajèiarov, pozná
pod¾a vlastného vyjadrenia len 39 % respondentov. Poznanie právnych noriem upravujúcich ochranu nefajèiarov deklarovali vo zvýšenej miere fajèiari (46 %). Až 76 % respon-

Z výskumu vyplýva rozdiel medzi zvyklosťami v pití rodièov
respondentov. Èastejšie pijú otcovia ako matky. Zriedka
alebo obèas pijú otcovia v 72 % prípadov a èasto v 9 %. Oproti tomu matky zriedka alebo obèas v 59,5 % a èasto
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Zákaz predaja alkoholických nápojov a vek respondenta

Mother’s drinking in relation to children’s drinking

Ban on sales of alcohol and respondent’s age

v 2,2 %prípadov. Ak respondentovi rodièia nepijú, stúpa poèet respondentov, ktorí vôbec neskúšali alkohol. Pod¾a grafov 6 a 7 je významnejšie správanie matky ako otca ako protektívny faktor pre ich deti. Takmer všetci respondenti sa
pohybujú medzi priate¾mi, ktorí niekedy pijú. Zriedka a obèas pijú priatelia respondentov v 72 % odpovedí a èasto
v 25 % odpovedí. Pod¾a grafu 8 ak respondentovi priatelia
nepijú, v menšej miere skúšali alkohol aj samotní respondenti (grafy 5, 6, 7, 8).

ru 38 % respondentov by mala byť reklama na alkohol úplne
zakázaná. Za zákaz reklamy na alkohol sú v rovnakej miere
respondenti, ktorí v súèasnosti pijú alkohol, rovnako s tými,
ktorí ho nepijú. Za zákaz predaja alkoholu osobám mladším
ako 20 rokov sa vyslovila polovica všetkých respondentov.
Pod¾a grafu 9 sú vo významnej miere za zákaz predaja alkoholu osobám mladším ako 20 rokov starší respondenti vo
vekovej kategórii 25–29 rokov (72,5 %). V nižších vekových
kategóriách by za zákaz bolo približne 40 % respondentov.
Vo väèšej miere by za zákaz predaja alkoholu boli ženy
(59 %) na rozdiel od mužov, z ktorých sa za zákaz vyslovilo
38 % respondentov (graf 9).
Právne normy ochraòujúce mladistvých pred alkoholizmom nepozná polovica všetkých opýtaných. Zo všetkých
respondentov si až 79 % myslí, že právne normy, ktoré majú

l

3 / 8 Tolerancia pitia a ochrana pred
alkoholizmom
Až 91,4 % respondentov uviedlo, že pod¾a ich názoru nerobí
alkohol ¾udí príťažlivejšími. Až 54 % respondentov si myslí,
že reklama na alkohol by nemala byť zakázaná. Pod¾a názo-
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mladých ochraòovať pred alkoholizmom, nie sú na Slovensku dodržiavané.
l 3 / 9 Experimentácia s fajèením predstavuje
zvýšenú pravdepodobnosť experimentácie
s alkoholom

Predpoklad súvisí so vzájomnou previazaností fajèenia
a užívania alkoholických nápojov aj vzh¾adom k legalite
obidvoch produktov a v súvislosti s kultúrnymi tradíciami.
Fajèenie a užívanie alkoholu predstavuje jednu z bežných
prejavov spoloèenského správania v minulosti viac ako v súèasnosti. Napriek tomu je pod¾a predpokladu priama súvislosť medzi experimentáciou s fajèením a súèasne èi následne s konzumáciou alkoholu. Experimentácia s tabakom
predstavuje zvýšené riziko experimentácie s alkoholom vo
veku 15 rokov a menej. Až 45 % respondentov, ktorí skúšali
experimentovať s tabakom, má zároveò skúsenosti s alkoholom vo veku 15 rokov a menej. Na druhej strane zas až
29 % respondentov, ktorí neskúšali fajèiť, nemalo skúsenosť
s alkoholom. Ak zaèína skúsenosť s alkoholom v neskoršom
veku, posúva sa aj skúsenosť s fajèením do neskoršieho veku. Zistenia sú na štatisticky hladine významnosti p 0,001.
V ïalšej sledovanej charakteristike sa nám súvislosť
medzi fajèením a vyššou pravdepodobnosťou užívania alkoholu opäť potvrdila. Sledovali sme správanie respondentov
poèas minulých 30 dní vo vzťahu k fajèeniu a súèasne užívaniu alkoholu. Menší výskyt užívania alkoholu poèas minulých 30 dní bolo u tých respondentov, ktorí nefajèili. Táto
súvislosť sa preukázala aj v opaènom poradí. Spomedzi súèasných fajèiarov je až 91 % tých, ktorí za minulých 30 dní
pili aj alkoholický nápoj. Prièom spomedzi tých, ktorí nikdy
nefajèili, konzumovalo alkohol za minulých 30 dní len
74 % respondentov. Vyšší výskyt súèasného užívania alkoholu je u tých respondentov, ktorí poèas minulých 30 dní
fajèili. U tých respondentov, ktorí nikdy nezaèali fajèiť, je
štatisticky najviac respondentov, ktorí neužívali poèas minulých 30 dní žiadny alkohol.
l

4 ZÁVERY A DISKUSIA

Výskum sledoval a analyzoval súvislosti medzi sociodemografickými údajmi a viacerými premennými, ktorými boli
oblasti ako skúsenosti, názory, postoje, vedomosti a zdravotné uvedomenie vo vzťahu k fajèeniu a ochrane nefajèiarov. Výskum vychádzal jednak z poznaných záverov medzinárodných a domácich prieskumov (Názory obèanov na
problémy spojené s rozšírenosťou drog, 2006; ESPAD Report, 2007). Poèas realizácie výskumu sme vychádzali
z predpokladu, že úroveò názorov, postojov, zdravotného
uvedomenia súvisí s vybranými demografickými charakteristikami. Medzi sledované sociodemografické charakteristiky sme zaradili vzťah medzi fajèiarmi a nefajèiarmi, vzťah
medzi mestom a vidiekom a vzťah medzi mužmi a ženami.
Rozdiely medzi sledovanými premennými neboli v mnohých
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prípadoch výrazné a v tomto smere je potrebné rozvíjať výskum v tejto oblasti aj naïalej. Predovšetkým sa to týka
predpokladu o rozdieloch medzi postojmi, názormi a zdravotným uvedomením obyvate¾ov mesta a vidieka. Rozdiely
medzi mestom a vidiekom sa zmenšujú. Na druhej strane
sú výrazné rozdiely v skúsenostiach, postojoch a zdravotnom uvedomení medzi mužmi a ženami, prièom práve ženy
sa javia ako uvedomelejšie vo vzťahu k užívaniu tabaku
a takisto aj alkoholu. Takisto výskum preukázal významne
protektívny faktor, ktorým je správanie matky vo vzťahu
k správaniu dieťaťa v rodine. Správanie matky je k¾úèové
vo vzťahu k podpore abstinencie od tabaku a alkoholu a taktiež odïa¾ovania veku experimentácie. Zdravotne uvedomelejšie správanie bolo identifikované aj pri postoji k úplnému zákazu fajèenia, zákazu predaja alkoholu osobám
mladším ako 20 rokov na verejných miestach na rozdiel od
mužov. Toto zistenie však logicky môže súvisieť s tým, že
v populácii je viac fajèiarov mužov ako žien. Na druhej strane neboli identifikované rozdiely v otázke poznania právnych noriem a otázke škodlivosti fajèenia. Významným faktorom, ktorý ovplyvòuje správanie mladých ¾udí, je správanie ich rovesníkov (Kožený, 2008). Vzťah medzi èastým
užívaním alkoholu u rovesníkov súvisel významne s vèasnou experimentáciou s alkoholom vo veku 15 rokov a skôr.
Napríklad v inej štúdii až 77 % študentov stredných a vysokých škôl, ktorí sú dnes fajèiarmi, zaèalo fajèiť vo veku
15 rokov a skôr (Chalier, 2000). Ve¾mi významným faktorom, ktorý sa podie¾a na zaèiatkoch experimentácie s tabakom a alkoholom, je zvedavosť u detí, ktoré navštevujú základnú školu. Aj keï do istej miery odsudzujú užívate¾ov
tabaku a alkoholu, napriek tomu sa v štúdii u detí vo veku
12–13 rokov objavuje zvedavosť (Miovský, 2004).
Z h¾adiska rizika vzniku drogovej závislosti jedného
a kombinovaného typu je smerodajný vek zaèiatku konzumácie tabaku a alkoholu, ktoré sú vstupnými drogami. Pod¾a Nešpora (1998) a Kandela (1992) zvyšujú prechodné drogy, akými sú tabak a alkohol, riziko zaèiatku užívania nelegálnych drog. Nízky vek, vysoká frekvencia užívania sú
signálom neskoršieho užívania nelegálnych drog. Vysokú
mieru súèasneho užívania alkoholu, tabaku a nelegálnych
drog u 15roèných potvrdila aj iná štúdia (Miovský, 2002).
Na druhej strane však treba zdôrazniť, že riziko vzniku závislosti ovplyvòuje aj rodinná anamnéza, osobnostné faktory užívate¾a drog, presvedèenia a oèakávania v súvislosti
s úèinkami návykových látok (Rovný, 2007; Orosová, 2007).
Náš výskum preukázal súvislosť medzi fajèením a užívaním alkoholu u detí a mládeže, èo je v súlade so zisteniami v prieskumoch Štatistického úradu SR a medzinárodného prieskumu ESPAD (The ESPAD, 2007; Názory spojené
s drogovou závislosťou, 2006). Takmer siedmi z desiatich
v skupine mládeže SR, ktorí uviedli, že pijú alkohol, zároveò aj fajèia. Naopak, deviati z desiatich nekonzumentov alkoholu vôbec nefajèia.
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V oblasti rizika vzniku kombinovanej závislosti od tabaku a iných návykových látok, akými sú napríklad lieky,
heroín, marihuana, kokaín, sa za obdobie posledných 10 rokov objavilo viacero názorov. Jeden potvrdzuje úzku súvislosť medzi užívaním tabaku a rizikom užívania marihuany,
avšak nie èo sa týka rizika vzniku závislosti (Brook, 1999;
National Household Survey, 2003; Graves, 2005). Inými
slovami povedané, závislosť od tabaku dovedna s užívaním
marihuany automaticky nepredpokladá kombinovanú závislosť na rozdiel od tabaku a alkoholu, kde je riziko vzniku
závislosti mnohonásobne vyššie. Na druhej strane však užívanie marihuany je èastejšie spojené s užívaním tabaku ako
s užívaním iných nelegálnych drog (Ostaszewski, 2006).
Jedným z možných vysvetlení je status drogy, respektíve èi je legálna, alebo nelegálna. Sociálne akceptovate¾nejšia závislosť predstavuje u nás a aj vo svete závislosť od tabaku na rozdiel od závislosti od kokaínu èi heroínu. Z tohto
h¾adiska je vnímanie rizika závislosti a z toho plynúceho sociálneho vylúèenia zo spoloènosti ove¾a fatálnejšie pri tabaku a alkohole, na rozdiel od iných nelegálnych návykových

látok, ktoré spoloènosť vníma výrazne negatívne (Ochaba,
2008). To isté konštatovanie sa vzťahuje aj na vnímanie rizika fajèenia u mládeže na vznik ochorení (Redmond, 1999).
Na základe týchto výskumných záverov je potrebné
v oblasti výchovy ku zdraviu zacieliť pozornosť na rodièov,
ktorí sú nosite¾mi vzorového správanie pre ich deti (Brukkerová, 2007). Abstinencia a zriedkavý konzum alkoholu
u rodièov je vysoko protektívnym faktorom vo vzťahu k posúvaniu zaèiatku experimentácie s tabakom a alkoholom
u ich detí. Z tohto poh¾adu je výchova ku zdraviu na školách
jedným z najúèinnejších prostriedkov ovplyvòovania životného štýlu nielen detí, ale aj rodièov.
Ïalším faktorom, ktorý významne ovplyvòuje správanie respondentov, je správanie ich rovesníkov. V tomto smere je výchova ku zdraviu jedným z najúèinnejších prostriedkov podpory alebo zmeny správania respondentov (Hegyi,
2004 a 2004).
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èeský autor seznamuje pedagogickou veøejnost a studenty uèitelství se zpùsoby agresivního chování dìtí a mládeže ve škole,
s druhy agresí, s nimiž se mohou setkat ve školním prostøedí, a s jejich pøíèinami a dùsledky pro další vývoj jedince.
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