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BACKGROUND: The likelihood of drug abuse tends to

reach its peak in young adulthood, the period of university

studies. It has been shown that patterns of risky drinking

among university students differ from those recorded

among their peers who do not study at university. AIMS:

To test whether different sociodemographic factors (gen-

der, accommodation type, relationship status) are related to

risky behaviour among university students (risky alcohol

use, smoking, drug use, risky sexual behaviour) and to test

whether differences exist between countries (Slovakia, the

Czech Republic, Lithuania, Hungary). DESIGN AND

MEASUREMENTS: The data were collected as part of the

SLiCE international study. Risky drinking was measured us-

ing the AUDIT questionnaire. Smoking, experience with

drugs, and risky sexual behaviour were measured using se-

lected items of the SLiCE questionnaire battery.

PARTICIPANTS: The sample consisted of 860 university

students (237 Slovaks, 192 Czechs, 245 Lithuanians, and

186 Hungarians), 75.5% of whom were women. The aver-

age age was 20.9 years. RESULTS: Significant differences

in risky drinking were found for gender and relationship sta-

tus. The effect of gender on excessive alcohol consumption

varies significantly between the countries. Slovak university

students show a significantly higher rate of tobacco use.

Marijuana had been used by 8.6% of the sample. The level

of risky sexual behaviour tends to be higher among Slovak

and Czech students. CONCLUSIONS: The study contrib-

uted to the analysis of specific patterns in risky drinking be-

haviour among university students and may prove useful

in creating and implementing health-related prevention

programmes.
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K¼ÚÈOVÉ SLOVÁ: RIZIKOVÉ SPRÁVANIE – VYSOKOŠKOLÁCI – MEDZINÁRODNÁ ŠTÚDIA SLICE

VÝCHODISKÁ: V období mladej dospelosti, ktoré sa prelí-

na s obdobím štúdia na vysokej škole, dosahuje pravdepo-

dobnosť užívania návykových látok svoj vrchol. Vzorce ri-

zikovej konzumácie alkoholu vysokoškolákov sú odlišné

v porovnaní s tými, ktorí na vysokej škole neštudujú.

CIELE: Príspevok predstavuje vybrané výsledky medziná-

rodnej štúdie SLiCE týkajúce sa rizikového správania vyso-

koškolákov (riziková konzumácia alkoholu, fajèenie, skú-

senosti s drogami, rizikové sexuálne správanie) štyroch

zúèastnených krajín (Slovensko, Èesko, Litva, Maïarsko)

so zrete¾om na vybrané sociodemografické ukazovatele:

pohlavie, bývanie a partnerský vzťah. METÓDY: Rizikovú

konzumáciu alkoholu sme zisťovali dotazníkom AUDIT.

Fajèenie, skúsenosti s drogami, rizikové sexuálne správa-

nie vybranými položkami z dotazníkovej batérie SLiCE.

VÝSKUMNÁ VZORKA: 860 vysokoškolákov (Slovensko –

237, Èesko – 192, Litva – 245, Maïarsko – 186), 75,5 % žien.

Priemerný vek bol 20,84 roka. VÝSLEDKY: Významné

rozdiely v takmer všetkých ukazovate¾och rizikovej konzu-

mácie alkoholu sme zistili z h¾adiska pohlavia a ne/prítom-

nosti partnerského vzťahu bez oh¾adu na krajinu. Význam-

ná bola interakcia vzťahu a krajiny na ukazovatele rizikovej

konzumácie alkoholu. Frekvencia fajèenia tabakových ci-

gariet u slovenských vysokoškolákov sa ukázala byť vý-

znamne vyššia. Skúsenosť s marihuanou udáva 8,6 % výs-

kumnej vzorky. V sexuálne rizikovom správaní sa ukazujú

byť slovenskí a èeskí študenti rizikovejší oproti vysoko-

školákom z Maïarska a Litvy. ZÁVERY: Štúdia prispela

k analýzam špecifického vzorca konzumácie alkoholu vy-

sokoškolákmi, ktoré nájdu svoje využitie pri tvorbe a reali-

zácii preventívnych programov.
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� 1 ÚVOD
Rizikové správanie býva v odbornej literatúre popisované

rôzne. Lane a Cherek (2001) uvádzajú, že za „rizikové pova-

žujeme správanie, ktorého výsledok nie je jasný, ktoré pri-

náša balansovanie medzi možnosťou negatívnych násled-

kov, strát a pozitívnymi následkami, profitom“. Rizikové

správanie predstavuje nielen nebezpeèné èinnosti, ale aj po-

škodzovanie zdravia (Macek, 2003), a teda môže mať nega-

tívny vplyv na samotnú existenciu jedinca. Rizikovo sa

správať môžeme sami voèi sebe, alebo voèi iným (Macek,

2003). Voèi sebe vo forme sebapoškodenia – poškodzovania

fyzického a psychického zdravia, ktoré môže byť spôsobené

napríklad aj alkoholom, fajèením èi požívaním drog. Medzi

najèastejšie sa vyskytujúce rizikové správanie patrí fajèe-

nie, ktoré okrem iného patrí medzi hlavné problémy vše-

obecného zdravia v súèasnosti (Svìtlák, Koneèný & Kukle-

ta, 2007), a tiež nadmerná konzumácia alkoholických nápo-

jov. Napriek tomu, že je na Slovensku a v Èeskej republike

zákaz konzumácie alkoholu do dosiahnutia veku 18 rokov,

jedinci uvádzajú kontakt s alkoholickými nápojmi už vo ve-

ku 9–11 rokov (Macek, 2003). Rizikovými sa javia byť aj nie-

ktoré formy sexuálneho správania. Patrí medzi ne nezdra-

vý sexuálny život, možný výskyt pohlavných chorôb alebo

nepoužitie kondómu (Køivohlavý, 2001).

Èas štúdia na vysokej škole je pre väèšinu mladých ¾u-

dí obdobím osamostatòovania sa, preberania života do

vlastných rúk, odpútavania sa od starostlivosti, ale aj kon-

troly rodiny. Táto etapa so sebou prináša ve¾a zmien, na

ktoré sa študenti musia adaptovať (Krajèová, 1997). Mladí

sú po citovej stránke ešte nezrelí a zranite¾ní, túžia byť spo-

loènosťou uznávaní, mať priate¾ov. Ak tieto potreby nie sú

naplnené, klesá ich sebavedomie a zvyšuje sa riziko užíva-

nia látok poškodzujúcich ich zdravie (Gábriš, 2003). Prav-

depodobnosť výskytu užívania návykových látok v priebehu

adolescencie narastá a vrchol dosahuje v období mladej do-

spelosti, potom zaèína klesať (Hirchi & Gottfredson, 1994,

in Voekl & Frone, 2000). Toto obdobie sa u mnohých mla-

dých ¾udí prelína s obdobím štúdia na vysokej škole. Preva-

lencia konzumácie alkoholu a problémov, ktoré sú s tým

spojené, je u vysokoškolských študentov/tiek vyššia ako

u ich rovesníkov, ktorí na vysokej škole neštudujú (Adám-

ková, Vondráèková & Vacek, 2009). Vysokoškoláci sú špeci-

fickou skupinou populácie a vyznaèujú sa osobitosťami

v konzumácii alkoholu (Kachlík, 2005), ktorý je v tejto sku-

pine ob¾úbenou návykovou látkou (Kolibáš, Novotný & Tur-

èek, 2008). Alkohol býva mladými ¾uïmi èasto považovaný

aj za cestu k novým zážitkom, spôsob redukcie napätia

a prostriedok k zlepšeniu sociálnych vzťahov (Vaòková,

2007). Kolibáš, Novotný a Turèek (2008) poukazujú na ve¾-

ký výskyt konzumácie alkoholu a fajèenia tabakových ciga-

riet u vysokoškolákov bez oh¾adu na pohlavie. Šebeòa

a Orosová (2009) zrealizovali výskum zameraný na konzu-

máciu alkoholu u slovenských vysokoškolských študentov.

Jedným zo zistení bolo, že situácie, do ktorých sa študenti

dostávajú, a samotný tlak majú vplyv na zvýšenú konzumá-

ciu alkoholu, ktorá u študentov vysokých škôl, ako uvádza-

jú Minor Blumer et al. (2010), nesie so sebou riziko zdravot-

ných problémov, zranenia a zníženia akademického výkonu.

Výsledky väèšiny výskumov venujúcich sa rozdielom

v konzumácii alkoholu a jeho dôsledkom z h¾adiska pohla-

via vyznela v neprospech mužov. V súèasnosti sa na túto

problematiku nahliada z dvoch uhlov poh¾adu, prvá per-

spektíva vychádza z biologických rozdielov a zo zistení, že

ženské telo obsahuje menej vody ako organizmus muža,

v dôsledku èoho reagujú ženy na množstvo prijatého alko-

holu citlivejšie, druhá perspektíva zdôrazòuje kultúrne

resp. sociálnoštrukturálne príèiny odlišných vzorcov pitia

alkoholu u žien a mužov (Wilsnack et al., 2000). Èo sa týka

rodových rozdielov, Minor Blumer et al. (2010) uvádzajú, že

aj keï konzumácia alkoholu je u študentov-mužov vyššia

ako u žien, postupne sa rozdiely zmenšujú vo všetkých uka-

zovate¾och konzumácie okrem ťažkého pitia. Faktormi, kto-

ré súvisia s konzumáciou alkoholu u vysokoškolákov, sa za-

oberali aj Šebeòa, Mikolajczyk a Orosová (2009). Zo sociode-

mografických faktorov sa venovali aj súvislostiam medzi

pohlavím, bývaním poèas semestra, partnerským vzťahom

a rizikovou konzumáciou alkoholu u študentov košických

vysokých škôl. Zo sledovaných faktorov bol najsilnejší vzťah

zistený medzi rodom a ukazovate¾mi rizikovej konzumácie,

prièom muži vykazovali vyššiu mieru ak ťažkého epizodic-

kého pitia, tak aj problémovej konzumácie alkoholu v po-

rovnaní so ženami. Rovnako zistili aj súvislosť medzi spôso-

bom bývania a partnerským vzťahom k rizikovej konzumá-

cii. Študenti, ktorí bývali poèas semestra s rodièmi, a tí,

ktorí mali partnerský vzťah, vykazovali nižšiu mieru rizi-

kovej konzumácie alkoholu. Súvislosť medzi pohlavím

a konzumáciou alkoholu potvrdili aj iní autori (Burešová

& Vacek, 2012; Csémy, Hrachovinová & Krch, 2004; Daw-

son et al., 2007), aj keï rozdiely medzi pohlaviami sa môžu

líšiť v rôznych societach a tiež vzh¾adom na rôzne aspekty

konzumácie alkoholu. Orosová a Gajdošová (2009) tiež uvá-

dzajú vo svojej štúdií významný podiel pohlavia (v nepro-

spech mužov) na vysvetlení konzumácie alkoholu u vysoko-

školákov, avšak tento významný vzťah stratil na sile po pri-

daní osobnostných premenných a hodnôt do modelu.

Wilsnack et al. (2000) v záveroch kroskulturálnej štúdie po-

rovnávajúcej konzumáciu alkoholu a jeho dôsledky z h¾adi-

ska pohlavia uvádzajú, že bežná konzumácia alkoholu je

rovnako pravdepodobná u žien ako u mužov, rozdiely

v zmysle vyšších hodnôt u mužov sú vo všetkých sledova-

ných krajinách (zapojená bola napr. aj Èeská republika) vo

frekvencii a množstve užitého alkoholu, vo výskyte epizód

ťažkého pitia, ako aj vo výskyte negatívnych problémov spo-

jených s konzumáciou alkoholu.

U študentov, ktorí poèas štúdia na univerzite bývajú

doma, zohráva protektívnu úlohu vzh¾adom k rizikovému
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správaniu sociálna opora rodiny, efektívna kontrola, moni-

torovanie správania zo strany rodièov, udržiavanie disciplí-

ny (Conduct problems prevention research group, 2000;

Godley et al., 2005). Bývanie na internáte resp. na priváte

bez rodièovskej kontroly je faktorom, ktorý bol vo viace-

rých výskumoch (Dantzer et al., 2007; Weitzman, Nelson

& Wechsler, H., 2003) potvrdený ako relevantný vzh¾adom

ku konzumácii alkoholu vysokoškolákmi. Študenti, ktorí

bývajú na internáte, vykazujú vyššiu mieru konzumácie al-

koholu, èo sa týka množstva aj frekvencie oproti tým, ktorí

bývajú inde ako na internáte (Minor Blumer et al., 2010). Aj

Cicognani a Zani (2011) uvádzajú na základe výskumnej

štúdie realizovanej na vzorke univerzitných študentov z Ta-

lianska, že ťažké pitie alkoholu je príznaèné viac pre mužov

študentov a tých, ktorí bývajú na internáte.

Vývinové obdobie po skonèení strednej školy je charak-

terizované nielen nárastom epizód ťažkého pitia alkoholu,

ale aj užívaním marihuany a tiež fajèením tabakových ciga-

riet (Arnett, 2005; Bachman et al., 1997; White et al., 2006,

všetci pod¾a Fleming, White & Catalano, 2010). Dôležitú ro-

lu v užívaní návykových látok hrá v tomto období aj roman-

tický partnerský vzťah. Manželstvo, spolužitie s partne-

rom, ale aj vzťah, kedy partneri spolu nežijú, ale pravidelne

sa schádzajú, sa spája s redukciou ťažkého pitia alkoholu

a užívania marihuany. Mladí ¾udia, ktorí žijú v manželstve,

fajèia menej tabakových cigariet v porovnaní s tými, ktorí

žiadny romantický vzťah nemajú (Fleming, White & Cata-

lano, 2010). Existencia partnerského vzťahu u mladých ¾u-

dí èasto vedie k zmene v trávení vo¾ného èasu, menšej ten-

dencii navštevovať pohostinstvá a iné miesta, kde sa podá-

va alkohol, a k vyššej tendencii k vyh¾adávaniu súkromia

a tráveniu èasu vo dvojici (Silbereisen, Noack & von Eye,

1992). Fleming, White a Catalano (2010) v záveroch longi-

tudinálnej štúdie poukazujú na to, že fungujúci partnerský

vzťah prispieva k redukcii konzumácie alkoholu.

� 2 MATERIÁL A METÓDY

� 2 / 1 Ciele výskumu
Cie¾om výskumu bolo porovnať vybrané charakteristiky ri-

zikového správania (riziková konzumácia alkoholu, fajèenie

tabakových cigariet, skúsenosti s drogami, sexuálne riziko-

vé správanie) u študentov vysokých škôl štyroch zúèastne-

ných krajín (Slovensko, Èesko, Litva, Maïarsko). V prípade

konzumácie alkoholu sme brali zrete¾ aj na vybrané socio-

demografické ukazovatele: pohlavie, spôsob bývania poèas

semestra a existenciu resp. dåžku trvania partnerského

vzťahu. Okrem zisťovania hlavných efektov sme sústredili

pozornosť aj na možné interakèné efekty sociodemografic-

kých premených a krajiny.

� 2 / 2 Použité metódy
Zber dát bol realizovaný v rámci medzinárodnej štúdie SLi-

CE (Student Life Cohort in Europe) (www.slice-study.eu).

Ide o medzinárodnú longitudinálnu štúdiu realizovanú na

vzorke vysokoškolákov z nieko¾kých európskych krajín. Sa-

motný projekt a možnosti participácie na òom boli študen-

tom predstavené poèas výuèby a tiež prostredníctvom letá-

kov, násteniek, študentských novín, webových stránok

a študentských asociácií. 1. vlna zberu bola realizovaná

v akademickom roku 2011/12 a zúèastnili sa jej študenti pr-

vých roèníkov. Pre potreby štúdie sme analyzovali dáta

z druhej vlny zberu realizovanej od novembra 2012 do aprí-

la 2013 v štyroch krajinách (Slovensko, Èeská republika,

Litva, Maïarsko). Študenti 2. roèníka VŠ, ktorí sa zúèastni-

li aj prvého zberu dát, boli požiadaní, aby opakovane vyplni-

li batériu online dotazníkov. Response rate bola v jednotli-

vých krajinách nasledovná: Slovensko 30,37 %, Èeská re-

publika 57,14 %, Litva 27,55 % a Maïarsko 23,87 %.

Participácia študentov bola dobrovo¾ná a anonymná.

Rizikovú konzumáciu alkoholu sme zisťovali prostred-

níctvom dotazníka AUDIT autorov Babora, Higgins-

-Biddlea, Saundersa a Monteira (2001). Dotazník pozostáva

z 10 položiek, ktoré sú zamerané na detekciu rizikovej kon-

zumácie alkoholu. Položky 1–8 sú skórované na 5 stupòovej

škále (0-4) a položky 9–10 na trojstupòovej škále (0, 2, 4).

Pracovali sme s troma ukazovate¾mi rizikovej konzumácie

alkoholu: konzumácia (položky 1–3), prièom autori dotazní-

ka uvádzajú, že skóre vyššie ako 6 indikuje rizikovú konzu-

máciu alkoholu, symptómy závislosti (položky 4–6; skóre 4

a viac indikuje možnú závislosť na alkohole) a problémy

spojené s konzumáciou alkoholu (položky 7–10; riziková je

akáko¾vek pozitívna odpoveï na uvedené položky). Sèíta-

ním hodnôt všetkých položiek sme získali celkové skóre rizi-

kovej konzumácie alkoholu. Vyššie skóre v jednotlivých in-

dikátoroch ako aj v celkovom skóre (AUDIT–CS) svedèí pre

rizikovejšiu konzumáciu alkoholu, prièom autori dotazníka

uvádzajú, že celkové skóre 8 a viac je indikátorom škodlivej

a rizikovej konzumácie a tiež zvýšeného rizika vzniku zá-

vislosti na alkohole. Hodnoty 8–15 poukazujú na strednú

úroveò rizika a skóre vyššie ako 16 na vysokú úroveò rizika.

Konzumáciu alkoholu sme porovnávali z h¾adiska vybra-

ných sociodemografických premenných: pohlavie (muž, že-

na), bývanie poèas semestra (s rodièmi, na internáte)

a partnerský vzťah (nemám žiadny partnerský vzťah, mám

vzťah v trvaní do 1 roka, mám vzťah dlhší ako 1 rok).

Fajèenie tabakových cigariet sme posudzovali na zá-

klade vybraných položiek z dotazníkovej batérie SLiCE –

modul fajèenie. Zamerali sme sa predovšetkým na porovna-

nie skúseností s fajèením tabakových cigariet a na frekven-

ciu a množstvo vyfajèených tabakových cigariet medzi vyso-

koškolákmi zo zúèastnených krajín. Na identifikáciu uve-

dených ukazovate¾ov slúžili tieto položky dotazníka:
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• Už ste sa niekedy pokúšali fajèiť cigarety, alebo experi-

mentovať s fajèením cigariet, aj keï to boli len jeden, èi dve

potiahnutia?(áno – nie)

• Poèas uplynulých 30 dní (jedného mesiaca), ko¾ko dní ste

fajèili cigrety?(0, 1–2, 3–5, 6–9, 10–19, 20–29, všetkých 30

dní)

• Poèas uplynulých 30 dní (jedného mesiaca), poèas dní,

keï ste fajèili, ko¾ko cigariet ste zvyèajne vyfajèili?(nefaj-

èil/a som poèas ostatných 30 dní, menej ako 1 cigaretu

denne, 1 cigaretu denne, 2–5 cigariet za deò, 6–10 cigariet

za deò, 11–20 cigariet za deò, viac ako 20 cigariet za deò)

Frekvenciu užívania drog sme zisťovali na základe od-

povedí na položku v dotazníku:

• Ako èasto poèas minulého mesiaca ste užili uvedené drogy

(marihuana, amfetamíny, kokain, heroin, exstáza, huby,

LSD, anabolické steroidy)?(nikdy, raz za mesiac, dvakrát

za mesiac, raz za týždeò, dvakrát za týždeò, štyrikrát za

týždeò, každý deò)

Ako ukazovatele sexuálne rizikového správania sme

z dotazníka SLiCE vybrali položky zamerané na zistenie

poètu sexuálnych partnerov za posledné obdobie a používa-

nie kondómu poèas pohlavného styku s novým partnerom.

Išlo o tieto položky:

• Pokia¾ ste mali partnerov, s ko¾kými partnermi ste mali

sexuálny styk (orálny, vaginálny, alebo análny) poèas pos-

ledných 12 mesiacov?

• Používate kondóm pri prvom pohlavnom styku s novým

partnerom?(vždy, niekedy, nikdy)

� 2 / 3 Štatistické spracovanie dát
Získané dáta sme spracovali v štatistickom programe SPSS

20 a na analýzu sme použili deskriptívnu štatistiku, metó-

du ANOVA, všeobecné lineárne modelovanie a neparamet-

rickú rozdielovú štatistiku – Kruskal-Wallisov test.

� 2 / 4 Výskumná vzorka
Výskumná vzorka pozostávala z 860 vysokoškolákov, pri-

èom zo Slovenska sa výskumu zúèastnilo 237/193 žien (Uni-

verzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice; Technická univerzi-

ta, Košice; Prešovská univerzita, Prešov), z Èeska 192/137

žien (Univerzita Karlova v Prahe, Masarykova univerzita,

Brno, Vysoké uèení technické v Brne), z Litvy 245/186 žien

(Lithuanian University of Health Sciences, Kaunas) a z Ma-

ïarska 186/133 žien (Eötvös Loránd University, Budapest;

University of Miskolc). Ženy tvorili 75,5 % celej výskumnej

vzorky. Priemerný vek respondentov bol 20,84 (SD = 3,64)

roka.

� 3 VÝSLEDKY

� 3 / 1 Konzumácia alkoholu
V súlade s odporúèaniami autorov dotazníka AUDIT sme

rozdelili respondentov do skupín na základe hrubého skóre

v jednotlivých subškálach ako aj v celkovom skóre. V sub-

škále konzumácia dosiahlo hodnoty svedèiace pre rizikové

užívanie alkoholu 17,8 % študentov zo Slovenska, 12,5 %

vysokoškolákov z Èeskej republiky, 13,6 % z Litvy a 16,9 %

z Maïarska. V subškále symptómy závislosti sa percentá

vysokoškolákov v rizikovej skupine pohybovali od 2,6 %

v Maïarsku do 4,3 % na Slovensku. V subškále problémy
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Relatívne poèetnosti v jednotlivých skupinách na základe celkového skóre v dotazníku AUDIT z h¾adiska krajín

Relative frequencies by country (based on the total AUDIT score)



spojené s užívaním alkoholu odporúèajú autori dotazníka

považovať za rizikových už tých, ktorí odpovedia pozitívne

aspoò na jednu položku. Zastúpenie vysokoškolákov v takto

vytvorenej rizikovej skupine je vo všetkých sledovaných

krajinách okolo 50 %. Na základe celkového skóre sme res-

pondentov rozdelili do troch skupín: skupina s nízkou mie-

rou rizika, skupina so strednou mierou rizika a skupina

s vysokou mierou rizika. Percentuálne zastúpenie študen-

tov v skupinách z h¾adiska jednotlivých krajín je zobrazené

na grafe 1.

Obdobnú deskriptívnu analýzu sme urobili aj z h¾adi-

ska pohlavia, vzťahu a bývania. V skupine so strednou mie-

rou rizikového pitia bolo 29,9 % mužov a 14 % žien, v skupi-

ne s vysokou mierou rizikového pitia bolo 5,4 % mužov

a 2,7 % žien. Èo sa týka zastúpenia v jednotlivých riziko-

vých skupinách z h¾adiska vzťahu, v skupine so strednou

mierou rizika je bez oh¾adu na existenciu a dåžku vzťahu za-

stúpených cca 20 % vysokoškolákov. V skupine s vysokou

mierou rizikového pitia je 8,6 % študentov, ktorí vzťah ne-

majú, 5,1 % so vzťahom trvajúcim menej ako rok a 1,7 %

študentov so vzťahom dlhším ako jeden rok. Percentuálne

zastúpenie študentov v skupinách sa z h¾adiska bývania

výrazne nelíšilo, v skupine s nízkou mierou rizika bolo cca

76 % študentov, v skupine so strednou mierou rizika bolo

cca 20 % študentov a skupine s vysokou mierou rizika bolo

cca 3,5 % študentov ako v prípade bývania s rodièmi, tak aj

v prípade bývania na internáte.

Zistili sme významné rozdiely vo všetkých ukazovate-

¾och rizikovej konzumácie alkoholu z h¾adiska pohlavia bez

oh¾adu na krajinu (tabu¾ka 1). V celkovom skóre dotazníka

AUDIT, ako aj vo všetkých jeho subškálach boli zazname-

nané štatisticky významné rozdiely z h¾adiska pohlavia,

prièom je možné konštatovať, že rizikové správanie v súvis-

losti s konzumáciou alkoholu je u mužov významne vyššie

ako u žien.

Z h¾adiska existencie a dåžky vzťahu sme zistili vý-

znamné rozdiely v celkovom skóre dotazníka AUDIT, v sub-

škálach konzumácia a problémy spojené s konzumáciou al-

koholu (viz tabu¾ka 1). Vo všetkých prípadoch ide o vý-

znamné rozdiely medzi tými, ktorí vzťah nemajú, a tými,

ktorí majú vzťah dlhší ako jeden rok. Študenti bez roman-

tického vzťahu dosiahli vyššie skóre v ukazovate¾och riziko-

vej konzumácie alkoholu.

Štatisticky významné rozdiely v ukazovate¾och riziko-

vej konzumácie alkoholu z h¾adiska krajiny sme nezistili.

Z h¾adiska bývania sme zaznamenali významný rozdiel

v subškále symptómy závislosti (F=5,294; p=0,022), prièom

priemerná hodnota v subškále je vyššia u študentov, kto-
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Tabu¾ka 1/Table 1

Rozdiely v hodnotách skóre dotazníka AUDIT z h¾adiska pohlavia a vzťahu

Differences in the AUDIT total score by gender and relationship status

n priemerná hodnota F p

AUDIT celkové

skóre

muži 184 6,656 28,221 <0,001

ženy 551 4,696

AUDIT konzumácia muži 184 4,228 55,559 <0,001

ženy 556 3,000

AUDIT závislosť muži 188 0,686 5,072 0,025

ženy 550 0,487

AUDIT problémy muži 188 1,654 0,816 0,015

ženy 557 1,240

AUDIT celkové

skóre

nemám vzťah 140 6,429 4,853 0,008

vzťah kratší ako rok 98 6,020

vzťah dlhší ako rok 302 5,129

AUDIT konzumácia nemám vzťah 141 3,936 6,153 0,002

vzťah kratší ako rok 100 3,790

vzťah dlhší ako rok 303 3,280

AUDIT závislosť nemám vzťah 143 0,594 1,387 0,251

vzťah kratší ako rok 101 0,742

vzťah dlhší ako rok 305 0,528

AUDIT problémy nemám vzťah 143 1,902 3,579 0,029

vzťah kratší ako rok 101 1,564

vzťah dlhší ako rok 303 1,323



rí bývajú na internáte, v porovnaní s tými, ktorí bývajú

s rodièmi.

Zisťovali sme tiež, èi existujú interakèné efekty nezá-

vislých premenných (pohlavie, bývanie, vzťah) a krajiny na

ukazovatele rizikovej konzumácie alkoholu (tabu¾ka 2). Vý-

znamným sa ukazuje byť interakèný efekt krajiny a part-

nerského vzťahu. Z grafu 2 môžeme vyèítať, že oproti ostat-

ným trom krajinám (Slovensko, Litva, Maïarsko), dosahu-

jú študenti v Èeskej republike najvyššie skóre, ak majú

vzťah trvajúci do jedného roka.

Analogický interakèný efekt ako v prípade celkového

skóre sa prejavil, aj èo sa týka skóre subškály konzumácia

dotazníka AUDIT. Èeskí vysokoškoláci konzumujú viac al-

koholu, keï majú krátkodobý partnerský vzťah, oproti vy-

sokoškolákom z ostatných sledovaných krajín, ktorí práve

vtedy, keï majú vzťah trvajúci do jedného roka, pijú menej.

V subškále problémy spojené s konzumáciou alkoholu sa

tiež ukázala byť významnou interakcia medzi krajinou

a partnerským vzťahom. Èeskí vysokoškoláci majúci vzťah

v trvaní do 1 roka vykazujú štatisticky viac problémov spo-

jených s alkoholom oproti vysokoškolákom s krátkodobým

vzťahom zo Slovenska, Litvy a Maïarska (viz tabu¾ka 2,

graf 2). Interakèné efekty medzi premennými v subškále

symptómy závislosti boli štatisticky nevýznamné.

� 3 / 2 Fajèenie
Z analýzy otázky týkajúcej sa toho, èi už študenti niekedy

fajèili tabakové cigarety, alebo nie vyplynulo, že 70–80 %

opýtaných vysokoškolákov už niekedy skúšalo fajèiť. Pozi-

tívnym zistením však bolo, že približne rovnaké percento

aktuálne nefajèilo a denne alebo takmer denne fajèilo na

Slovensku, v Litve a Maïarsku cca 13 % a v Èesku iba 3 %

vysokoškolákov (tabu¾ka 3).

Rozdiely medzi krajinami v zvyèajnom množstve vyfaj-

èených tabakových cigariet poèas jedného dòa sme spraco-

vali aj prostredníctvom rozdielovej štatistiky. Množstvo vy-

fajèených tabakových cigariet bolo u slovenských vysoko-

školákov významne vyššie v porovnaní s litovskými

a èeskými študentmi. Medzi èeskými vysokoškolákmi bolo

v porovnaní so študentmi z ostatných sledovaných krajín

pomerne menej fajèiarov, ktorí v priebehu jedného dòa vy-

fajèia viac ako 11 cigariet (0,7 %), a tiež tých, ktorí zvyèajne

za deò vyfajèia 2–10 cigariet (6,5 %) (tabu¾ka 4).
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Tabu¾ka 2/ Table 2

Interakèné efekty na celkové skóre dotazníka AUDIT a jeho subškály konzumácia a problémy spojené s konzumáciou alkoholu

The interaction effects on the total AUDIT score and the Alcohol Consumption and Alcohol-related Problems subscales

Interakcia premenných F p

Celkové skóre krajina*pohlavie 0,221 0,882

krajina*bývanie 0,409 0,747

krajina*vzťah 3,943 0,001

Konzumácia krajina*pohlavie 0,531 0,661

krajina*bývanie 2,327 0,074

krajina*vzťah 2,857 0,010

Problémy krajina*pohlavie 0,183 0,908

krajina*bývanie 0,342 0,795

krajina*vzťah 2,802 0,011
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Interakcia krajiny a partnerského vzťahu na celkové skóre dotazníka AUDIT

The interaction effect of country and relationship status



� 3 / 3 Nelegálne drogy
Pozitívnym zistením bolo, že viac ako 99 % respondentov

neudáva kontakt s drogami v ostatnom mesiaci, vyjmúc

marihuanu, s ktorou urèitú (zväèša epizodickú) skúsenosť

udáva 8,6 % z celej výskumnej vzorky. Jednorazové užitie

marihuany v ostatnom mesiaci uvádza 6,6 % slovenských,

10,1 % èeských, 4,8 % litovských a 6,8 % maïarských vyso-

koškolákov. Èastejšie užitie tejto drogy uvádza 1,2–5,7 %

respondentov.

� 3 / 4 Sexuálne rizikové správanie
Zamerali sme sa na rozdiely v ukazovate¾och sexuálne rizi-

kového správania vysokoškolákov týkajúce sa poètu sexuál-

nych partnerov a používania kondómu pri styku s novým

partnerom. Poèet sexuálnych partnerov bol za posledných

12 mesiacov u èeských vysokoškolákov významne vyšší

v porovnaní so slovenskými a litovskými (tabu¾ka 5). Žiad-

neho sexuálneho partnera za ostatných 12 mesiacov udáva

cca 40 % slovenských a litovských študentov, 27,7 % maïar-

ských a iba 2,5 % èeských vysokoškolákov. Viac ako dvoch

sexuálnych partnerov malo v ostatnom roku cca 7 % vysoko-

školákov zo Slovenska, Litvy a Maïarska a 10 % vysokoško-

lákov z Èeskej republiky.

V používaní kondómu pri sexuálnom styku s novým

partnerom sa ukazujú byť slovenskí a èeskí študenti riziko-

vejší oproti vysokoškolákom z Maïarska a Litvy (tabu¾ka 6).

Pri významne vyššom poète sexuálnych partnerov a súèas-

ne najnižšou mierou používania kondómu pri prvom sexu-

álnom styku s novým partnerom vykazujú zo sledovaných

krajín èeskí vysokoškoláci najvyššiu mieru sexuálne riziko-

vého správania.

� 4 DISKUSIA A ZÁVER
V práci sme sa zaoberali vybranými prejavmi rizikového

správania vysokoškolákov štyroch krajín (Slovensko, Èes-

ko, Litva, Maïarsko). Konkrétne sme sa zamerali na kon-

zumáciu alkoholických nápojov, fajèenie tabakových cigari-

et, skúsenosti s „tvrdými“ drogami a na niektoré ukazovate-

le rizikového sexuálneho správania. Konzumáciu alkoholu

sme analyzovali aj so zrete¾om na vybrané sociodemogafic-

ké premenné – pohlavie, bývanie poèas semestra, existen-

cia resp. dåžka partnerského vzťahu. Analogicky s výsled-

kami iných autorov (Burešová & Vacek, 2012; Cicognani &

Zani, 2011; Csémy, Hrachovinová & Krch, 2004; Dawson et

al., 2007; Minor Blumer et al., 2010; Šebeòa, Mikolajczyk &

Orosová, 2009, Wilsnack et al., 2000) aj v našej výskumnej

vzorke sa potvrdil rozdiel v rizikovej konzumácii alkoholu

z h¾adiska pohlavia v neprospech mužov. Vysokoškolskí

študenti konzumujú väèšie množstvá alkoholických nápo-

jov, majú viac symptómov rizikových z h¾adiska možnej zá-

vislosti a viac problémov spojených s konzumáciou alkoholu

ako ich kolegyne študentky.
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Tabu¾ka 3/Table 3

Deskriptívna analýza odpovedí na otázku: “Poèas uplynulých 30 dní (jedného mesiaca), ko¾ko dní ste fajèili cigarety?”

Descriptive analysis of the responses to the question: “During the past 30 days (one month), on how many days did you smoke cigarettes?”

krajina 0 1–5 6–9 10–19 20–30

n % n % n % n % n %

Slovensko 110 64 30 17,4 5 2,9 6 3,5 21 12,2

Èesko 107 78,1 16 11,7 5 3,6 5 3,6 4 3

Litva 172 69,4 27 11,3 8 3,2 8 3,2 33 13,3

Maïarsko 135 70,7 18 9,4 5 2,6 8 4,2 25 13,1

Poznámka: V tabu¾ke je pôvodných 7 kategórií zlúèených do 5.

Note: In the table, the original seven categories were condensed into five.

Tabu¾ka 4/ Table 4

Analýza odpovedí na otázku: “Poèas uplynulých 30 dní (jedného mesiaca), poèas dní, keï ste fajèili, ko¾ko cigariet ste zvyèajne vyfajèili?”

Analysis of the responses to the question: “During the past 30 days (one month), on the days you smoked, how many cigarettes did you usually smoke?”

krajina 0 menej ako 1 až 1 2–10 11 a viac priemer

(min1–

max7)

test.

štatistika

p

n % n % n % n %

Slovensko 107 62,9 21 12,4 34 20 8 4,7 2,08 21,128 <0,001

Èesko 107 77,5 21 15,2 9 6,5 1 0,7 1,45

Litva 111 58,7 29 15,3 45 23,8 4 2,2 1,63

Maïarsko 94 63,1 15 10,1 30 20,1 10 6,7 1,70

Poznámka: V tabu¾ke je pôvodných 7 kategórií zlúèených do 4.

Note: In the table, the original seven categories were condensed into four.



Rozdiely v ukazovate¾och rizikovej konzumácie alko-

holu neboli medzi vysokoškolákmi z rôznych sledovaných

krajín štatisticky významné. Miera konzumácie alkoholic-

kých nápojov je približne rovnaká, èi ide o študentov zo Slo-

venska, Èeska, Litvy alebo Maïarska.

Na rozdiel od iných autorov (Dantzer et al., 2007; Mi-

nor Blumer et al., 2010; Weitzman, Nelson & Wechsler,

2003), ktorí uvádzajú, že vysokoškoláci, ktorí bývajú na in-

ternáte, pijú viac a èastejšie v porovnaní s tými, ktorí býva-

jú s rodièmi, sa v našom výskume potvrdil iba rozdiel v príz-

nakoch možnej závislosti. Vysokoškoláci, ktorí bývajú na

internáte, oproti tým, ktorí bývajú s rodièmi, èastejšie nedo-

kážu prestať piť, zanedbávajú svoje povinnosti v dôsledku

pitia a èastejšie si potrebujú ráno po epizóde ťažkého pitia

vypiť pohárik, aby boli schopní normálne fungovať.

Analýza rozdielov v rizikovej konzumácii alkoholu

ukázala, že vo všeobecnosti študenti, ktorí nemajú partner-

ský vzťah, konzumujú alkoholické nápoje viac a èastejšie

oproti tým, ktorí majú vzťah dlhší ako jeden rok. Ïalšia

analýza však ukázala, že tento vzťah nie je rovnaký vo vše-

tkých krajinách. U vysokoškolákov z Èeskej republiky je

vzorec konzumácie alkoholu vzh¾adom k existencii a dåžke

vzťahu odlišný. Èeskí vysokoškoláci konzumujú viac alko-

holických nápojov a majú viac problémov spojených s kon-

zumáciou alkoholu vtedy, ak majú vzťah v trvaní do 1 roka.

Je to zaujímavé zistenie a jeho potvrdenie a tiež vysvetlenie

by si vyžadovalo ïalšie analýzy. K záverom, že partnerský

vzťah hrá pozitívnu rolu vzh¾adom k rizikovej konzumácii

alkoholu, dospeli aj Silbereisen, Noack a von Eye (1992)

a Fleming, White a Catalano (2010).

Väèšina vysokoškolákov už má za sebou skúsenosť

s fajèením tabakových cigariet, ale v súèasnosti z nich fajèí

približne iba 20 až 30 %. Napriek tomu, môžeme konštato-

vať, že slovenskí vysokoškoláci fajèia významne viac ako

èeskí a litovskí študenti. Naše výsledky vyznievajú priazni-

vejšie ako výsledky obdobnej štúdie (Sallona et al., 2004),

ktorá bola zameraná na rizikové správanie vysokoškolákov

a v závere ktorej sa konštatuje, že približne polovica štu-

dentov košických vysokých škôl fajèila tabakové cigarety.

Skúsenosti s fajèením marihuany sú u vysokoškolákov

väèšie ako skúseností s inými nelegálnymi drogami.

6,5–13,7 % z celej výskumnej vzorky už niekedy marihuanu

skúsilo, približne 5–6 % a v Èesku až 10 % užilo v ostatnom

mesiaci marihuanu aspoò raz. Tieto èísla sú o nieèo vyššie,

ako uvádzajú Orosová, Salonna a Baèíková Šlesková (2009),

v našom prípade však išlo o vekovo staršiu populáciu.

Výsledky nášho výskumu poukazujú na rozdiely v se-

xuálne rizikovom správaní vysokoškolákov z h¾adiska kra-

jín. Èeskí vysokoškoláci sa ukazujú byť najrizikovejšími

vzh¾adom k tomu, že za ostatný rok mali v priemere najviac

sexuálnych partnerov a zároveò významne menej èasto po-

užili pri prvom pohlavnom styku kondóm. Èo sa týka použi-

tia kondómu pri prvom pohlavnom styku s novým partne-

rom, najzriedkavejšie ho použili slovenskí študenti vyso-

kých škôl. Výsledky našej štúdie sú napriek tomu

priaznivejšie, ako v podobnom výskume, ktorý realizo-

val Kalina (2012).

Limity nášho výskumu vidíme v zložení výskumnej

vzorky, ktorá je zväèša tvorená ženami, a výberu, ktorý bol

realizovaný na základe aktívnej spolupráce, èo urèitým

ADIKTOLOGIE142 JANOVSKÁ, A., OROSOVÁ, O., JURYSTOVÁ, L.

Tabu¾ka 5/ Table 5

Analýza odpovedí na otázku: “Pokia¾ ste mali partnerov, s ko¾kými partnermi ste mali sexuálny styk (orálny, vaginálny, alebo análny) poèas posledných

12 mesiacov?”

Analysis of the responses to the question: “Within the last 12 months, with how many partners, if any, have you had sex (oral, vaginal, or anal)?”

krajina priemer minimum maximum test. štatistika p

Slovensko 0,93 0 12 65,264 <0,001

Èesko 1,47 0 15

Litva 0,88 0 10

Maïarsko 1,12 0 10

Tabu¾ka 6/ Table 6

Analýza odpovedí na otázku: “Používate kondóm pri prvom pohlavnom styku s novým partnerom?”

Analysis of the responses to the question: “Do you use a condom when having sexual intercourse with a new partner for the first time?”

krajina vždy niekedy nikdy priemer test.

štatistika

p

n % n % n %

Slovensko 104 70,3 32 21,6 12 8,1 1,38 133,637 <0,001

Èesko 90 56,6 50 31,4 19 11,9 1,55

Litva 114 76,5 29 19,5 6 4,0 0,77

Maïarsko 115 78,2 22 15,0 10 6,8 0,99



spôsobom vytvára menej reprezentatívnu vzorku. Vzorku

nie je tiež možné považovať za reprezentatívnu vzh¾adom

k populácii vysokoškolákov, keïže sa výskumu zúèastnili

vysokoškoláci iba z niektorých univerzít v zúèastnených

krajinách. Bolo by treba taktiež zaèleniť do analýzy aj ïal-

šie relevantné faktory a skúmať ich vzájomné interakcie, èo

však bude predmetom ïalšieho skúmania.

Výsledky štúdie môžu prispieť k porozumeniu riziko-

vému správaniu v èase štúdia na vysokej škole v kultúrnom

kontexte. Následné analýzy v rámci medzinárodnej longitu-

dinálnej štúdie SliCE umožnia ïalšie skúmanie špecifické-

ho vzorca konzumácie alkoholu vysokoškolákmi a ïalších

foriem rizikového správania, ktoré nájdu svoje využitie pri

tvorbe a realizácii preventívnych programov.
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