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Predhovor
Po štyroch rokoch sa v školskom roku 2013/2014
opäť na Slovensku realizoval prieskum o zdravotnom správaní školopovinných detí, konkrétne
vekovej skupiny 11-, 13- a 15-ročných žiakov
a žiačok základných škôl v rámci medzinárodného projektu Health Behaviour in School Aged
Children (HBSC).
Tento projekt sa datuje od roku 1993, jeho
autorom je Regionálny úrad Svetovej zdravotníckej organizácie pre Európu (WHO/Europe)
a v súčasnosti sa ho zúčastňuje 44 krajín. Štvorročné intervaly sa ukázali ako vhodné na kontinuálne mapovanie širokej škály aspektov zdravia
a postojov k nemu u týchto vybraných skupín
adolescentov.
Výsledkom projektu je Medzinárodná správa,
ktorej cieľom je najmä porovnanie situácie sledovaných parametrov v zúčastnených krajinách,
na základe čoho sa dajú odvodiť špecifické alebo
spoločné charakteristiky, ale aj celkové trendy
v myslení a správaní adolescentov.
Realizačné tímy sa snažia zo získaných informácií
a údajov vypracovať aj Národnú správu, ktorá je
jedinečným obrazom zdravia a jeho determinantov v davom štáte a umožňuje porovnať situáciu
s tou v uplynulých rokoch.

Adolescencia je obdobie života so špecifickými
zdravotnými a rozvojovými potrebami. Je to čas,
keď si dievčatá a chlapci dokážu intenzívne osvojiť nové vedomosti a zručnosti, ale aj keď zápasia
s výkyvmi nálad a návalmi emócií, keď si budujú
celoživotné priateľstvá a prvé, podľa nich vážne,
vzťahy. Je to čas, keď sa oboznamujú s ľudskými
a spoločenskými hodnotami a v závislosti od
podanej informácie a pozorovania blízkeho okolia si utvárajú hodnotové rebríčky a pripravujú sa
na život v dospelosti.
Adolescencia patrí k najrýchlejšie prebiehajúcim
vývojovým fázam života, a nezriedka sa stáva,
že biologická dospelosť predbehne psychickú
a sociálnu. Proces dospievania vyžaduje, aby
sme poznali jeho princípy a chápali jeho nositeľov. Len tak im vieme podať pomocnú ruku, ak sa
cítia zraniteľní. Len tak ich vieme nasmerovať, ak
nás požiadajú o radu a pomoc.
Informácie a údaje, ktoré o 11-, 13- a 15-ročných
adolescentoch ponúka HBSC, sú relevantným
a dôveryhodným zdrojom, na základe ktorého
sa dajú vypracovať postupy a programy, alebo
aj celonárodné politiky a intervencie, ako s nimi
pracovať, hovoriť, ovplyvňovať ich každodenné
rozhodovanie v oblasti zdravia. Ak mladí ľudia
pochopia význam ochrany a podpory svojho
zdravia aj zdravia iných, je to silný predpoklad, že
si tento postoj zachovajú aj v dospelosti. Rizikové
správanie a objavenie sa určitých ochorení práve
v tomto veku sú odrazom biologických zmien
a sociálneho kontextu, v ktorom žijú. Čím skôr
pochopia, ako ich zvládať alebo sa im vyhnúť,
o to viac si budú užívať život v zdraví a pohode.

Výlet >

Johanna Ivanová, 6 rokov
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Táto publikácia je určená všetkým, ktorí prichádzajú do styku s deťmi a mládežou. S trochou
nadnesenia sa teda dá povedať, že úplne každému bez ohľadu na profesiu alebo povolanie.
Predovšetkým je však určená kompetentným
orgánom a inštitúciám, ktoré pripravujú politiky pre deti a mládež; školským a zdravotníckym pracovníkom, psychológom, sociálnym
pracovníkom a ďalším, ktorí sa podieľajú na
ich implementácii. Je určená rodičom, ktorí
deti vychovávajú. Je určená výrobcom tovarov
a poskytovateľom služieb. Proste všetkým, ktorým záleží na súčasnom a budúcom zdraví detí
a mládeže.

Za to, že je na Slovensku k dispozícii takýto
unikátny zdroj informácií o adolescentoch na
Slovensku, treba poďakovať národnému tímu
pre HBSC. Kvalitu jeho práce v minulých rokoch
vysoko ocenil medzinárodný sekretariát HBSC.
Poďakovanie patrí aj všetkým školám, učiteľom,
rodičom a najmä žiakom, ktorí súhlasili s účasťou
v štúdii. Bez všetkých menovaných by Národná
správa neexistovala.
Želám Vám inšpiratívne čítanie.
Darina Sedláková
riaditeľka Kancelárie WHO na Slovensku
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Popis HBSC štúdie a prieskumu
realizovaného na Slovensku
v školskom roku 2013/2014
Zuzana Dankulincová, Daniela
Bobáková, Peter Kolarčik

(Research Centre for Health Promotion, University of Bergen, Norway), ktorá zastáva pozíciu manažéra medzinárodnej databanky.

Základné informácie
o medzinárodnej,
prierezovej štúdii zdravia
a so zdravím súvisiaceho
správania školákov

Účastnícke krajiny: Albánsko, Arménsko, Belgicko (francúzska i flámska časť), Bulharsko,
Česká Republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Grónsko, Holandsko, Chorvátsko, Island, Izrael, Írsko, Kanada, Litva, Lotyšsko,
Luxembursko, Macedónsko, Malta, Maďarsko,
Moldavsko, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Rusko, Slovenská
republika, Slovinsko, Škótsko, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Turecko, Ukrajina,
USA, Anglicko a Wales.

„Health Behaviour in School Aged Children“
(ďalej len HBSC) je jedna z prvých medzinárodných prierezových štúdií, ktorá začala ako iniciatíva troch krajín v roku 1983 (UK, Fínsko a Nórsko). Postupne sa pridávali i ďalšie krajiny, štúdia
bola prijatá Svetovou zdravotníckou organizáciou (1983) a v súčasnosti na nej spolupracuje
44 krajín. Predložená národná správa je sumarizáciou výsledkov získaných z ôsmej vlny zberu
údajov.
Cieľom štúdie je monitorovať zdravie, so zdravím súvisiace správanie školákov v ich sociálnom
kontexte a prehĺbiť porozumenie mechanizmov
ovplyvňujúcich rozdiely a zmeny v zdraví a rizikovom správaní školákov. Tieto poznatky sú
dôležité pre tvorbu efektívnych programov podpory zdravia, vzdelávacích programov v oblasti
zdravia, sledovanie ich účinnosti, a to nielen na
národnej, ale i na medzinárodnej úrovni.
Koordinácia projektu: Projekt je koordinovaný
v spolupráci s Regionálnou kanceláriou Svetovej zdravotníckej organizácie pre Európu, Child
and Adolescent Health Research Unit (CAHRU)
na Univerzite v Edinburghu (Veľká Británia)
a Univerzitou v Bergene (Nórsko). Koordináciu
zabezpečuje medzinárodný koordinačný výbor
vedený prof. Candance Currie (Child & Adolescent Health Research Unit, University of Edinburgh, Scotland, United Kingdom). Zozbierané údaje sú spravované Dr. Oddrun Samdal
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Realizované zbery údajov: 1983/84, 1985/86,
1989/90, 1993/1994, 1997/1998, 2001/02,
2005/2006, 2009/2010, 2013/2014
Slovensko participovalo doteraz na piatich
zberoch údajov: 1993/94, 1997/98, 2005/06,
2009/2010, 2013/2014.
Nasledujúci zber údajov je plánovaný v roku
2017/2018.
Dizajn štúdie: Štúdia je prierezová, avšak svojím
dizajnom umožňuje vytvárať harmonizované
dátové súbory, ktoré ponúkajú možnosť porovnávania medzi krajinami, ale i sledovania trendov. Údaje sú zbierané formou anonymného
dotazníka administrovaného v školských triedach tímom školených administrátorov. Účasť
respondentov je dobrovoľná.
Protokol: Pre každý zber údajov je vypracovaný výskumný protokol, ktorý obsahuje teoretické východiská pre jednotlivé cieľové oblasti,
povinné moduly dotazníka s podrobnými
inštrukciami, požadované procedúry pre výber
vzorky, zber údajov a prípravu národnej databázy údajov, pokyny k používaniu medzinárodnej databázy a pravidlá diseminácie. Jednotlivé
moduly dotazníka sú vypracované v spolupráci
s rozličnými pracovnými skupinami pracujúcimi
v rámci medzinárodného tímu HBSC (scienti-

fic development group, method development
group, protocol development group, topic oriented working groups) a výsledný protokol prechádza schvaľovacím procesom. Nové položky/
moduly sú zaradené až po realizácii pilotných
štúdií, zhodnotení a implementovaní ich zistení.
Vzorka: Vzorka sa vyberá v súlade so štruktúrou
vzdelávacieho systému v danej krajine a býva
stratifikovaná podľa regiónu alebo typu školy.
Cieľom je získať údaje o 11-, 13- a 15-ročných
školákoch reprezentatívne pre populáciu v danej
krajine. Primárnou jednotkou býva školská

trieda, ale môže ňou byť aj škola alebo jedinec.
V každej krajine je potrebné zozbierať približne
1500 respondentov v každej vekovej kategórii.
Dotazník: Každá účastnícka krajina sa zaviazala
zaradiť do dotazníka povinný modul, no zároveň sú k dispozícii rozširujúce voliteľné moduly,
ktoré sú použité len v krajinách, ktoré sa rozhodli skúmať zvolenú problematiku podrobnejšie. Národné tímy môžu rozhodnúť aj o zaradení
dodatočných položiek, ktoré sú z ich pohľadu
dôležité v národnom a regionálnom kontexte.

Tabuľka 1: Zloženie povinného modulu dotazníka HBSC 2013/2014
Demografické údaje:

pohlavie, ročník, vek

Ukazovatele zdravia
a jeho porúch:

zdravotné ťažkosti (napr. bolesti hlavy, bolesti brucha, nervozita, ťažkosti so zaspávaním),
celkové hodnotenie zdravia, respondentom udaná výška a hmotnosť, životná spokojnosť,
telesná schéma, puberta, sexuálne zdravie

So zdravím súvisiace
správanie:

stravovacie návyky (raňajkovanie, konzumácia vybraných druhov potravín, stravovanie sa
s rodinou), dentálna hygiena, obmedzenia v jedle a kontrola hmotnosti, fyzická aktivita,
fajčenie, konzumácia alkoholu, užívanie marihuany

Násilie:

šikanovanie, bitky, úrazy

Škola:

školský výkon, spokojnosť so školou, podpora spolužiakov a učiteľov, stres v škole

Rodina:

štruktúra rodiny, finančná situácia rodiny, zamestnanie rodičov, komunikácia s matkou
a otcom, sociálna opora rodičov, škála blahobytu rodiny

Rovesníci:

sociálna opora priateľov, komunikácia s priateľmi (osobne cez deň či vo večerných hodinách, prostredníctvom elektronických médií)

Voľnočasové aktivity:

pravidelná fyzická aktivita, sledovanie televízie, hranie PC hier, práca na počítači

Webová stránka: www. hbsc.org
Medzinárodná správa je umiestnená na
http://www.hbsc.org/publications/reports.html
Národné správy sú umiestnené na http://www.
hbsc.org/publications.html
Podrobnejšie informácie o projekte:

Currie, C.; Gabhainn, S.N.; Godeau, E.; Roberts,
Ch.; Smith, R.; Currie, D.; Pickett, W.; Richter,
M.; Morgan, A.; Barnekow, V. (2008) Inequalities
in young people’s health. Health behaviour in
school-aged children (HBSC) study: International
report from the 2005/2006 survey. Health Policy
for Children and Adolescents. Report No. 5.

Roberts Ch., Currie C., Samdal O, Currie D., Smith
R., Maes L.: Measuring the health behaviours of
adolescents through cross-national survey research: recent developments in the Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) study. J
Public Health 2007;15:179–186
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Základné informácie o štúdii realizovanej na Slovensku v roku 2013/2014
Vzorka
Výskumná vzorka bola vytvorená v súlade
s medzinárodným protokolom štúdie HBSC tak,
aby odzrkadľovala vzdelávací systém na Slovensku. Vzorka bola stratifikovaná podľa regiónu
a typu školy (základná škola, osemročné gymnázium). Sú v nej zastúpené školy s vyučovacím jazykom maďarským ako aj školy v spádových oblastiach rómskych osád. Cieľom bolo
získať údaje o 11-, 13- a 15-ročných školákoch
reprezentatívne pre populáciu na Slovenku.
Zo zoznamu všetkých základných škôl (ZŠ)
a osemročných gymnázií, ktorý poskytol Ústav
informácií a prognóz školstva, bolo náhodným
výberom uskutočneným v HBSC Data Management Centre (Bergen, Nórsko) vybraných 151
škôl z dôvodu potreby nadhodnotenia veľkosti
vzorky. Tieto školy boli telefonicky kontaktované
a požiadané o súhlas zúčastniť sa na medzinárodnej štúdii HBSC. Počas telefonického rozhovoru so školami, ktoré súhlasili s účasťou (130),
boli náhodným výberom vybrané konkrétne

triedy, v ktorých prebehol zber údajov. Vyradených bolo 21 ZŠ (14 škôl odmietlo účasť vo
výskume väčšinou z dôvodu vysokej frekvencie
rôznych výskumov na ich škole, 4 školy boli vyradené pre hromadné odmietnutia účasti detí na
štúdii rodičmi a 3 školy boli vyradené, pretože
buď nemali cieľové triedy, alebo mali len po 1-2
triedy a málo detí). To predstavuje 86,1% mieru
odozvy na úrovni škôl. V triedach na vybraných
školách, ktoré sa zúčastnili štúdie bolo spolu
registrovaných 12 921 žiakov. Dotazník nakoniec
vyplnilo 10 179, čo predstavuje 78,8% mieru
odozvy. Dôvodom nevyplnenia dotazníka bolo
odmietnutie účasti rodičom alebo samotným
žiakom, prípadne účasť na vedomostných, či
športových súťažiach. Po vyčistení databázy od
chybových dotazníkov (ovplyvňovanie pri vypĺňaní, neuvedené pohlavie a pod.) boli z konečného počtu 9 836 žiakov vybratí žiaci vo veku 11,
13, a 15 rokov. Vekové zloženie a pomer chlapcov a dievčat je uvedený v Tabuľke 2. Podrobný
popis výberu vzorky je znázornený na vývojom
diagrame (Obrázok 1).

Tabuľka 2: Vekové zloženie vzorky a počet chlapcov a dievčat v jednotlivých vekových kategóriách
Priemerný vek

Chlapci

Dievčatá

N

%

N

%

N

%

11-roční

11.48 (SD=0.28)

776

50.6

758

49.4

1 534

100

13-roční

13.51 (SD=0.27)

1 035

47.9

1 127

52.1

2 162

100

15-roční

15.39 (SD=0.26)

813

52.5

736

47.5

1 549

100

Administrácia
Dotazníky boli administrované vyškoleným
administrátorom počas jednej vyučovacej
hodiny bez prítomnosti učiteľa. Žiakom bola
stručne predstavená štúdia HBSC a prečítaná
štandardná inštrukcia. Vypĺňanie dotazníkov
trvalo 25 – 45 minút.
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Spolu

Dotazníky
Dotazníky HBSC sa spravidla skladajú z povinného modulu otázok, ktorý je vo všetkých krajinách rovnaký. K nemu môžu krajiny podľa svojho
záujmu a svojich potrieb pridávať otázky z voliteľného modulu ako i špecifické národné otázky.
Nakoľko tematický okruh otázok, ktoré pokrýva
HBSC štúdia je veľmi rozsiahly a trvanie vypĺňania dotazníka by nemalo presiahnuť jednu vyučovaciu hodinu, bolo potrebné vytvoriť viacero
verzií dotazníkov, v ktorých boli zaradené rôzne
okruhy otázok. Najkratšia bola verzia HBSC dotazníka pre 11-ročných, ktorá obsahovala otázky
z povinného modulu, ktorý je v každej krajine ako

i každej ďalšej verzii rovnaký a povinný. Ďalej boli
zaradené vybrané otázky z voliteľného modulu
a niekoľko národných otázok. Pre 13-ročných
boli vytvorené dve verzie dotazníka (13 A a 13 B),
ktoré boli oproti verzii pre 11-ročných rozšírené
o ďalšie voliteľné a národné otázky. Verzia „A“
a „B“ však obsahovala rozdielny set týchto otázok. Pre 15-ročných boli taktiež vytvorené dve
verzie dotazníka (15 A a 15 B), ktoré boli oproti
verzii pre 13-ročných opäť rozšírené. Dokopy bolo
teda použitých päť verzií dotazníka. Tieto boli pre
potreby administrácie v školách s vyučovacím
jazykom maďarským preložené aj do maďarského
jazyka. Verzie „A“ a „B“ boli potom v rámci zberu
náhodne distribuované medzi žiakmi.

Obrázok 1: Vývojový diagram vývoja počtu škôl a respondentov vo vzorke
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Ako interpretovať pomer šancí (OR)
a intervaly spoľahlivosti (CI)?
Výskumníci sa snažia svoje zistenia prezentovať
rôznymi spôsobmi, ktoré sú pre laikov viac alebo
menej pochopiteľné. Veľmi častým spôsobom,
ako vyjadriť rozdiely medzi skupinami, alebo
súvislosti medzi premennými je ich vyjadrenie
pomocou „pomeru šancí“ (odds ratio, OR). Na
prvý pohľad je „pomer šancí“ číslo v rozmedzí
od 0 do +∞ (nekonečno), pričom číslo 1 je akýsi
stred, ktorý vyjadruje rovnosť, prípadne neexistenciu rozdielu alebo vzťahu. A keďže hovoríme
o „pomere šancí“, tak dané číslo vyjadruje pravdepodobnosť s akou má porovnávaná skupina
(napríklad fajčiari) šancu patriť do testovanej
kategórie (napr. pacienti s infarktom myokardu)
v porovnaní s referenčnou skupinou (v našom
prípade s nefajčiarmi). Hodnoty „pomeru šancí“
väčšie ako 1 hovoria o väčšej pravdepodobnosti
patriť k testovanej kategórii – v našom prípade
by fajčiari pri hodnote OR=2 mali 2× väčšiu pravdepodobnosť ocitnúť sa v kategórií pacientov
s infarktom v porovnaní s nefajčiarmi.
Ak je hodnota OR nižšia ako 1, tak je pravdepodobnosť patriť do testovanej kategórie nižšia. Ak
by sme použili predchádzajúci prípad, hodnota
OR=0,50 by znamenala, že nefajčiari majú polovičnú pravdepodobnosť dostať infarkt a teda by
sme mohli povedať, že nefajčenie chráni pred
ochorením (znižuje pravdepodobnosť ochorieť),
t.j. je protektívnym faktorom. Ak by sa hodnota
OR rovnala 1, potom by obe skupiny mali rovnakú šancu dostať, alebo nedostať chorobu,
a teda to, či človek patrí alebo nepatrí medzi
fajčiarov by nemalo súvis so vznikom daného
ochorenia.

Pomer šancí si môžeme predstaviť aj ako dynamickejší ukazovateľ, ktorý nevyjadruje len jednoduchý vzťah medzi dvomi premennými, ale dokážeme ním vyjadriť aj komplikovanejšie vzťahy
medzi súborom nezávislých premenných, faktorov a závislej premennej. Skúsme si to demonštrovať na príklade. Predstavme si výskumníka,
ktorý sa zaoberá zraneniami pri bicyklovaní. Po
mnohých rokoch vytvoril prístroj, ktorý aktuálne
ukazuje riziko, teda pravdepodobnosť, s akou
konkrétny cyklista v konkrétnej situácii môže utrpieť úraz hlavy. V prípade, že cyklista jazdiaci na
bicykli má na sebe oblečené chrániče a helmu,
jazdí po rovnom povrchu na bicykli vo výbornom
technickom stave, tak jeho prístroj ukazuje hodnotu OR=1,001, čo znamená, že pravdepodobnosť úrazu je minimálna až zanedbateľná. V prípade, že si zloží prilbu, hodnota OR stúpne na
OR=2,5. Ak zíde z rovného povrchu na lesnú cestičku narastie OR na hodnotu OR=7. Ak si však na
lesnej cestičke opäť nasadí helmu klesne riziko
úrazu na OR=3,0. Z toho je vidieť, že samotný
terén je dosť výrazným rizikom, keď ani nasadenie helmy neznížilo podstatne riziko úrazu hlavy.
Helma je však protektívny faktor, ktorý prispieva
k ochrane pred úrazom hlavy. Podobne by sme
do modelového príkladu mohli pridávať ďalšie
premenné, ktoré by nám zvyšovali alebo znižovali riziko úrazu. Mohli by sme zmeniť počasie
na daždivé a terén na blatistý, zhoršiť technický
stav bicykla, zohľadniť vek cyklistu, jeho osobnostné charakteristiky (ochota riskovať, impulzivita, opatrnosť, neobratnosť) a náš virtuálny
prístroj by nám ukázal aktuálne riziko. Vedeli by
sme si odsledovať riziko pri kombinácii viacerých
faktorov. Takto nejako funguje regresná analýza,
ktorá však pracuje s údajmi z dotazníkov získaných od určitej vzorky respondentov a vďaka
tomu vieme vypočítať „pomer šancí“ zvolených
premenných k nezávislej premennej na určitej
hladine štatistickej významnosti s konkrétnym
rozptylom hodnôt OR.

Lúčny koník >

Alexandra Makarová, 9 rokov
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Pri hodnote „pomeru šancí“ sa často stretneme
s uvedením intervalu spoľahlivosti, najčastejšie
sa uvádza interval spoľahlivosti 95% (95% confidence interval, alebo skratka 95% CI). Tento
údaj nám hovorí, v akom intervale sa pohybuje
reálna hodnota OR jednotlivcov. Je to údaj o rozptyle hodnôt OR. Teda hodnota OR je strednou
hodnotou, ktorej spodná hodnota je X a horná
hodnota Y. Napríklad v prípade fajčiarov, ktorí
majú hodnotu OR=2, teda dvojnásobnú šancu
patriť medzi pacientov s rakovinou, sa 95% CI
pohybuje v rozmedzí od 1,5 do 3. V princípe
nám tento údaj hovorí, že vzhľadom na rozptyl hodnôt v našej vzorke sa môže reálne OR
95% respondentov pohybovať v danom intervale. Zároveň nám to hovorí, že daný rozdiel vo
výskyte rakoviny u fajčiarov nie je náhodný a je
štatisticky signifikantný, keďže 95% má pravdepodobnosť patriť medzi pacientov s rakovinou

vyššiu ako 1. Ak by sa 95% CI pohyboval v rozmedzí od 0,8 do 2,5, naznačovalo by to štatisticky nesignifikantný výsledok a nemohli by
sme s určitosťou povedať, že fajčenie zvyšuje
pravdepodobnosť patriť medzi pacientov s rakovinou, keďže v našom súbore existujú prípady,
kde je šanca dostať rakovinu nižšia ale zároveň
aj vyššia. V takom prípade by sme hľadali iný
faktor, ktorý by vysvetľoval výskyt rakoviny jednoznačnejšie. Konfidenčný interval umožňuje
posúdiť kvalitu, teda precíznosť uvádzaného
OR, keďže veľkosť a povaha rozptylu poskytuje
dodatočné informácie o pomere šancí. Čím užší
je konfidenčný interval, tým menšia je variabilita v dátach a hodnota OR je jednoznačnejšia,
precíznejšia (napr. 95%CI 1,8 – 2,3). Čím je však
95% CI širší (napr. napr. 95% CI 1,2 – 8,7), tým je
vyššia variabilita a heterogenita dát a nižšia precíznosť uvedeného OR.
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HBSC projekt, národný tím
Hlavný riešiteľ:
»» Prof. Andrea Madarasová Gecková, PhD
Ústav psychológie zdravia
Lekárska fakulta Univerzity P.J. Šafárika
v Košiciach
andrea.geckova@upjs.sk
Zástupca hlavného riešiteľa:
»» Mgr. Zuzana Dankulincová, PhD
Ústav psychológie zdravia
Lekárska fakulta Univerzity P.J. Šafárika
v Košiciach
zuzana.veselska@upjs.sk
Riešiteľský tím:
»» MUDr. Ingrid Babinská, PhD, MPH
Odbor epidemiológie
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so
sídlom v Košiciach
babinska@ruvzke.sk
»» Doc. MUDr. Tibor Baška, PhD
Ústav verejného zdravotníctva
Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave
tibor.baska@jfmed.uniba.sk
»» Doc. Mgr. Martina Bašková, PhD
Ústav pôrodnej asistencie
Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave
baskova@jfmed.uniba.skMgr. Andrej Belák
Ústav psychológie zdravia
Lekárska fakulta Univerzity P.J. Šafárika
v Košiciach
andrej.belak@upjs.sk
»» Mgr. Daniela Bobáková, PhD
Ústav psychológie zdravia
Lekárska fakulta Univerzity P.J. Šafárika
v Košiciach
daniela.bobakova@upjs.sk
»» Ing. Ivana Borysová
Ústav psychológie zdravia
Lekárska fakulta Univerzity P.J. Šafárika
v Košiciach
ivana.borysova@upjs.sk

»» Ing. Lucia Bosáková, PhD
Ústav psychológie zdravia
Lekárska fakulta Univerzity P.J. Šafárika
v Košiciach
lucia.bosakova@upjs.sk
»» Mgr. Daniela Brindová
Ústav psychológie zdravia
Lekárska fakulta Univerzity P.J. Šafárika
v Košiciach
daniela.brindova@upjs.sk
»» Mgr. Petra Gubišová, Dip. Mgmt. (OPEN)
EDUCON – Education & Consulting
www.educon.sk
petra@educon.sk
»» Mgr. Jana Holubčíková
Ústav psychológie zdravia
Lekárska fakulta Univerzity P.J. Šafárika
v Košiciach
jana.holubcikova@upjs.sk
»» PhDr. Viktória Jakubková
Úrad verejného zdravotníctva SR
viktoria.jakubkova@uvzsr.sk
»» RNDr. Daniel Klein, PhD
Ústav matematických vied
Prírodovedecká fakulta Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity P.J. Šafárika
v Košiciach
daniel.klein@upjs.sk
»» PaedDr. Marek Kmeť, Dip. Mgmt. (OPEN)
EDUCON – Education & Consulting
www.educon.sk
marek@educon.sk
»» Mgr. Peter Kolarčik, PhD
Ústav psychológie zdravia
Lekárska fakulta Univerzity P.J. Šafárika
v Košiciach
peter.kolarcik@upjs.sk

Tanec >

Zuzana Tobákošová, 11 rokov
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»» MUDr. Jana Kollárová
Odbor podpory zdravia,
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so
sídlom v Košiciach
ke.kollarova@uvzsr.sk

»» PaedDr. Petra Lajčiaková, PhD
Katedra psychológie
Filozofická fakulta Katolíckej univerzity
v Ružomberku
petra.lajciakova@ku.sk

»» Ing. Mgr. Peter Koncz, PhD
Katedra kybernetiky a umelej inteligencie
Fakulta elektrotechniky a informatiky Technickej Univerzity v Košiciach
pkoncz@stonline.sk

»» Bc. Andrea Majerová
Ústav psychológie zdravia
Lekárska fakulta Univerzity P.J. Šafárika
v Košiciach
andrea.majerova@upjs.sk

»» Mgr. Jaroslava Kopčáková
Ústav psychológie zdravia
Lekárska fakulta Univerzity P.J. Šafárika
v Košiciach
jaroslava.kopcakova@upjs.sk

»» Mgr. Mária Sarková, PhD
Katedra rekreológie
Fakulta telěsné kultury Univerzity Palackého
v Olomouci

»» MUDr. Michaela Kostičová, PhD, MPH
Ústav sociálneho lekárstva a lekárskej etiky
Lekárska fakulta Univerzity Komenského
v Bratislave
michaela.kosticova@fmed.uniba.sk

»» Doc. RNDr. Ivan Žežula, CSc.
Ústav matematických vied
Prírodovedecká fakulta Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity P.J. Šafárika
v Košiciach
ivan.zezula@upjs.sk

HBSC – Slovensko – 2013/2014 | Národná správa o zdraví a so zdravím súvisiacom správaní 11-, 13- a 15-ročných školákov

17

Zdravie
Zuzana Dankulincová

Úvod
Adolescencia ja obdobím v živote človeka, v ktorom sú položené základy budúceho zdravia pre
obdobie dospelosti. Zároveň je dobou, kedy je
možné hovoriť o vynikajúcich príležitostiach pre
udržanie dobrého zdravotného stavu, či už po
stránke fyzickej, ako aj po stránke psychickej.
Zdravie v adolescencii je výsledkom interakcie
už existujúcich vplyvov, ktoré prebehli počas
prenatálneho vývinu, ako aj v rannom detstve
spolu s charakteristickými biologickými a sociálnymi zmenami, ktoré typicky obdobie adolescencie sprevádzajú. Tie sú v neposlednom rade
určované práve v období adolescencie rozmanitými sociálnymi determinantmi, ako aj pozitívne, či negatívne pôsobiacimi faktormi, ktoré
skrze osvojenie si so zdravím súvisiaceho správania ovplyvňujú v prvom rade okamžité zdravie
v období adolescencie, ale z dlhodobého hľadiska majú svoj neodškriepiteľný vplyv na zdravie dospelej populácie (Sawyer a kol. 2012).
Nedostatočné zdravie môže významne ovplyvniť
dosahovanie životných cieľov. V období adolescencie, ktoré je charakterizované ako obdobie
relatívne dobrého zdravia, môže mať nedostatočné zdravie významný vplyv na naplnenie vývinových úloh spojených s adolescenciou a viesť
k množstvu dlhodobých negatívnych dôsledkov.
Mladí ľudia sa v tomto životnom období musia
vysporiadať s výzvami, ktoré sú spojené s prechodom do dospelosti. Byť v dobrom zdravotnom stave – fyzicky, emocionálne a sociálne –
napomáha vyrovnávať sa so spomenutými
výzvami na omnoho lepšej úrovni (Currie a kol.,
2012).
Pri pohľade na zdravie ako na základný zdroj kvalitného životného fungovania začína byť investovanie do zdravia nielen otázkou liečenia alebo
predchádzania chorôb, ale je aj snahou poskytnúť mladým ľuďom možnosti optimálneho
fungovanie v súlade s požiadavkami a výzvami,
ktorým čelia počas jednotlivých období svojho
života (Ravens-Sieberer a kol., 2009).

Veľmi dôležitá je v oblasti výskumu zdravia individuálna perspektíva, ktorá sa primárne zameriava na subjektívne prežívanie zdravia a choroby
(Schumacher a Brähler, 2004). V posledných
desaťročiach je práve táto individuálna perspektíva zohľadňovaná v oblasti výskumu zdravia
čoraz viac. Príkladom je aj celosvetovo uznávaná
definícia zdravia podľa Svetovej zdravotníckej
organizácie, ktorá uvádza, že „zdravie je stav úplnej telesnej, duševnej a sociálnej pohody, a nie
len iba neprítomnosť choroby a postihnutia“ čo
silne naznačuje práve toto subjektívne hľadisko
(WHO, 1948). Definícia Svetovej zdravotníckej
organizácie takisto jasne uvádza, že zdravie je
zdrojom a nie je cieľom života (WHO, 1986).
Netreba zabúdať, že zdravie je ako subjektívna
skúsenosť pomerne situačné a jednotlivci sa
líšia v ich vlastnom interpretovaní zdravia a choroby v závislosti na ich súčasnej situácii, pohlaví,
sociálnej triedy a etnicite (Blaxter, 2004, Stainton-Rogers, 1991). Zdravie tak môže byť vymedzované nielen ako stav, ale tiež ako dynamický,
celoživotný proces. Blaxter (1989, 2004) v tomto
zmysle rozlišuje medzi zdravotným statusom
(relatívne dlhodobá charakteristika jednotlivcov)
a zdravotným stavom (kratšie trvajúci momentálny stav). V oblasti výskumu zdravia mládeže je
táto kategorizácia obzvlášť užitočná pri analýze
vzťahu medzi zdravím a kontextovými faktormi.
Vzťah medzi zdravotným statusom a sociálnym
prostredím by tak bol v období prechodu z detstva do adolescencie pomerne stabilný, zatiaľ
čo zdravotný stav by pravdepodobne viac kolísal v závislosti na meniacej sa sociálnej situácii
(West a Sweeting, 2004).

Keď si chorý, je tma, si zavretý
v izbe a keď si zdravý si vonku,
svieti slnko. (11 rokov)

< Pozor!!!

Laura Fiľaková, 15 rokov
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Celkové hodnotenie zdravia
Popis indikátora: Povedal/a by si, že Tvoje zdravie je…?
 vynikajúce
 dobré
 nie zlé
 zlé
Prezentovaný je výskyt respondentov, ktorí hodnotili svoje zdravie ako nie zlé alebo zlé.

Výskyt: Len 9% chlapcov a 10% dievčat vo veku
11 rokov hodnotilo svoj zdravotný stav ako „nie
zlý“ alebo „zlý“. Podobne tomu bolo i vo veku 13
rokov. Vo veku 15 rokov to bolo 11 % chlapcov
a 16% dievčat.
Rodové rozdiely: Dievčatá mali vo všeobecnosti
tendenciu hodnotiť svoje zdravie horšie ako
chlapci. Štatisticky významný bol rozdiel u 13(OR/CI: 0,7/0,54-0,95) a 15-ročných (OR/CI:
0,7/0,48-0,78).
Rozdiely medzi vekovými skupinami: Je vidieť
tendenciu hodnotiť svoje celkové zdravie ako
horšie u starších školákov, hlavne v prípade dievčat. Práve u nich sa ukázal štatisticky významný
rozdiel medzi skupinou 11-ročných vs. 15-ročných dievčat (OR/CI: 0,6/0,45-0,84) a 13-ročných vs. 15-ročných dievčat (OR/CI: 0,8/0,580,99).

< Na vzduchu

Lívia Bayalinová, 7 rokov
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Obrázok 2: Celkové hodnotenie zdravia (v %)

Niektoré deti sú lenivé športovať. Niektoré by aj chceli ale zo
zdravotných dôvodov nemôžu.
(13 rokov)
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Zdravotné ťažkosti
Popis indikátora: Za posledných 6 mesiacov:
Ako často sa Ti stalo, že…?
»» Ťa bolela hlava
»» Ťa bolelo brucho
»» Ťa bolel chrbát
»» si bol/a smutný/á, na dne
»» si bol/a podráždený/á alebo si mal/a zlú
náladu
»» si mal/a pocit nervozity
»» si mal/a ťažkosti so zaspávaním
»» točila sa Ti hlava
 asi každý deň
 viac ako raz za týždeň
 asi každý týždeň
 asi každý mesiac
 zriedkavo alebo nikdy
Prezentovaný je výskyt respondentov, ktorí prežívali dva alebo viac symptómov viac ako raz do
týždňa ako aj výskyt konkrétnych zdravotných
ťažkostí viac ako raz za týždeň.
Obrázok 3: Zdravotné ťažkosti (v %)
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Výskyt: Okolo 30 % 11-, 13- a 15-ročných chlapcov a 11-ročných dievčat odpovedalo, že prežívali dva alebo viac symptómov viac ako raz do
týždňa. Ešte vyššie je toto percento vo vekových
skupinách 13- a 15-ročných dievčat, kde šlo
o takmer 50 %.
Rodové rozdiely: So zvyšujúcim vekom je zjavný
nárast v udávaní zdravotných ťažkostí u dievčat. Pravdepodobnosť výskytu ťažkostí bola
štatisticky významne nižšia v skupine chlapcov, v porovnaní so skupinou dievčat u 11-,
13- a 15-ročných (OR/CI: 11-roční: 0,7/0,570,90; OR/CI: 13-roční: 0,5/0,44-0,63; 15-roční:
0,4/0,34-0,52).
Rozdiely medzi vekovými skupinami: Je možné
vidieť tendenciu udávať zdravotné ťažkosti častejšie s pribúdajúcim vekom u dievčat. Štatisticky významný rozdiel bol potvrdený pri porovnaní 11-ročných vs. 15-ročných dievčat (OR/CI:
0,6/0,45-0,69).

Obrázok 4: Výskyt jednotlivých zdravotných ťažkostí (v %)
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Životná spokojnosť
Popis indikátora: Vo všeobecnosti, kde sa cítiš,
že stojíš na tomto rebríku Ty v tomto momente?
Zaškrtni políčko vedľa čísla, ktoré najlepšie popisuje, kde stojíš Ty.
 10 najlepší možný život
 9
 8
 7
 6
 5
 4
 3
 2
 1
 0 najhorší možný život
Prezentovaný je výskyt respondentov, ktorí hodnotili svoju životnú spokojnosť číslom „6“ alebo
viac (pozitívna životná spokojnosť).
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Výskyt: Až 84 % chlapcov vo všetkých vekových
skupinách hodnotilo svoju životnú spokojnosť
pozitívne. V prípade dievčat hodnotilo svoju
životnú spokojnosť pozitívne od 88 % do 75 %
z nich.
Rodové rozdiely: Dievčatá mali vo všeobecnosti tendenciu hodnotiť svoju životnú spokojnosť horšie ako chlapci. Výnimku tvorila skupina 11-ročných, kde dievčatá hodnotili svoju
životnú spokojnosť lepšie ako chlapci. Štatisticky významný bol rozdiel u 11-ročných (OR/
CI: 0,7/0,51-0,91), 13-ročných (OR/CI: 1,5/1,221,89) a 15-ročných (OR/CI: 1,8/1,43-2,37).
Rozdiely medzi vekovými skupinami: Chlapci
hodnotili svoju životnú spokojnosť rovnako
vo všetkých vekových skupinách. U dievčat je
možné sledovať výrazný pokles v hodnotení
životnej spokojnosti. Štatisticky významný rozdiel bol v skupine 11-ročných vs. 15-ročných
dievčat (OR/CI: 2,6/1,94-3,36).

Obrázok 5: Životná spokojnosť (v %)

< Vo vode

Ivana Krušková, 9 rokov
HBSC – Slovensko – 2013/2014 | Národná správa o zdraví a so zdravím súvisiacom správaní 11-, 13- a 15-ročných školákov

25

Chronické ochorenia
Popis indikátora: Trpíš nejakým dlhodobým
ochorením, postihnutím alebo iným zdravotným
stavom, ktorý bol diagnostikovaný lekárom?
 áno
 nie
Bola u Teba doktorom potvrdená niektorá
z nasledujúcich diagnóz?
»» Cukrovka
»» Ochorenie dýchacích ciest
»» Alergia
»» Poruchy učenia
»» Telesné postihnutie
»» Sluchové postihnutie
»» Zrakové postihnutie
 áno
 nie

Pre nízky počet respondentov vo vzorke neboli
analyzované jednotlivé vekové kategórie samostatne ale súhrnne. Prezentovaný je výskyt respondentov, ktorí udávali nejaké chronické ochorenie resp. u nich bola doktorom potvrdená
niektorá z vyššie uvedených diagnóz.
Výskyt: Výskyt akéhokoľvek dlhodobého ochorenia, postihnutia alebo iného zdravotného
stavu diagnostikovaného lekárom všeobecne bol
20 % u dievčat a 22 % u chlapcov. Z konkrétnych
diagnóz bola najčastejšie zastúpená alergia,
ktorú udávala tretina respondentov. 6 % chlapcov aj dievčat udávalo astmu, 4 % dievčat a 8 %
chlapcov poruchy učenia a takmer 4 % chlapcov
i dievčat zrakové postihnutie. Ostatné diagnózy
sa pohybovali na úrovni 1 % a menej.
Rodové rozdiely: Všetky udávané diagnózy boli
rovnako zastúpené u chlapcov i dievčat. Jedinú
výnimku tvoria poruchy učenia, kde je výskyt
u chlapcov dvojnásobne vyšší v porovnaní so
skupinou dievčat

Obrázok 6: Výskyt jednotlivých chronických ochorení (v %)
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Užívanie liekov na bolesť hlavy
Popis indikátora: Užíval/a si počas posledného
mesiaca nejaké lieky alebo tabletky kvôli bolesti
hlavy?
 áno, viac ako jedenkrát
 áno, jedenkrát
 nie
Prezentovaný je výskyt respondentov, ktorí
užívali liek na bolesť hlavy aspoň jedenkrát za
posledný mesiac.
Výskyt: Okolo 30 % 11-, a 13-ročných chlapcov
a 11-ročných dievčat udávalo užívanie liekov
proti bolesti hlavy za mesiac. Ešte vyššie je toto
percento u 15-ročných chlapcov (40 %) a vo
vekových skupinách 13- a 15-ročných dievčat,
kde šlo o približne polovicu z nich.

Rodové rozdiely: Dievčatá vo všetkých vekových
skupinách udávali užívanie liekov proti bolesti
hlavy častejšie ako chlapci. Pravdepodobnosť
užívania liekov bola štatisticky významne nižšia v skupine chlapcov v porovnaní so skupinou
dievčat u 13- a 15-ročných (OR/CI: 13-roční:
0,6/0,44-0,72; 15-roční: 0,5/0,39-0,68).
Rozdiely medzi vekovými skupinami: Je možné
vidieť tendenciu užívať lieky proti bolesti hlavy
častejšie s pribúdajúcim vekom u oboch pohlaví.
Štatisticky významný rozdiel bol potvrdený pri
porovnaní 11-ročných vs. 15-ročných dievčat
(OR/CI: 0,3/0,27-0,44), 13-ročných vs. 15-ročných dievčat (OR/CI: 0,6/0,48-0,81), 11-ročných
vs. 15-ročných chlapcov (OR/CI: 0,6/0,46-0,76)
a 13-ročných vs. 15-ročných chlapcov (OR/CI:
0,7/0,52-0,88).

Obrázok 7: Užívanie liekov na bolesť hlavy (v %)
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Užívanie liekov na bolesť brucha
Popis indikátora: Užíval/a si počas posledného
mesiaca nejaké lieky alebo tabletky kvôli bolesti
brucha?
 áno, viac ako jedenkrát
 áno, jedenkrát
 nie
Prezentovaný je výskyt respondentov, ktorí užívali liek na bolesť brucha aspoň jedenkrát za
posledný mesiac.
Výskyt: Okolo 20 % 11-, 13- a 15-ročných chlapcov a 11-ročných dievčat udávalo užívanie liekov
proti bolesti brucha za mesiac. Ešte vyššie je toto
percento u vo vekových skupinách 13- a 15-ročných dievčat, kde šlo o tretinu až polovicu z nich.

Rodové rozdiely: So zvyšujúcim vekom je zjavný
nárast v užívaní liekov na bolesti brucha u dievčat. Pravdepodobnosť užívania liekov bola štatisticky významne nižšia v skupine chlapcov
v porovnaní so skupinou dievčat u 13- a 15-ročných (OR/CI: 13-roční: 0,4/0,34-0,58; 15-roční:
0,3/0,19-0,35).
Rozdiely medzi vekovými skupinami: Je možné
vidieť tendenciu užívať lieky proti bolesti brucha
častejšie s pribúdajúcim vekom u dievčat. Štatisticky významný rozdiel bol potvrdený pri porovnaní 11-ročných vs. 15-ročných dievčat (OR/CI:
0,3/0,25-0,42) a 13-ročných vs. 15-ročných dievčat (OR/CI: 0,6/0,46-0,78).

< Zapi

Katarína Lásková, 14 rokov
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Obrázok 8: Užívanie liekov na bolesť brucha (v %)
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Užívanie liekov na problémy
so zaspávaním
Popis indikátora: Užíval/a si počas posledného
mesiaca nejaké lieky alebo tabletky kvôli ťažkosti so zaspávaním?
 áno, viac ako jedenkrát
 áno, jedenkrát
 nie
Prezentovaný je výskyt respondentov, ktorí
užívali liek kvôli ťažkosti so zaspávaním aspoň
jedenkrát za posledný mesiac.

Rodové rozdiely: Dievčatá i chlapci vo všetkých
vekových skupinách udávali užívanie liekov
pri problémoch so zaspávaním približne v rovnakej miere. Neboli zistené žiadne štatisticky
významné rodové rozdiely.
Rozdiely medzi vekovými skupinami: Užívanie
liekov pri problémoch so zaspávaním sa s pribúdajúcim vekom nemení. Neboli zistené žiadne
štatisticky významné vekové rozdiely.

Výskyt: Približne 4 % až 7 % respondentov udávalo užívanie liekov pri problémoch so zaspávaním za mesiac.
Obrázok 9: Užívanie liekov kvôli ťažkostiam so zaspávaním (v %)
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Užívanie liekov na nervozitu
Popis indikátora: Užíval/a si počas posledného
mesiaca nejaké lieky alebo tabletky kvôli nervozite?
 áno, viac ako jedenkrát
 áno, jedenkrát
 nie
Prezentovaný je výskyt respondentov, ktorí
užívali liek kvôli nervozite aspoň jedenkrát za
posledný mesiac.

Výskyt: Približne 7 % až 9 % respondentov udávalo užívanie liekov kvôli nervozite za mesiac.
Rodové rozdiely: Dievčatá i chlapci vo všetkých
vekových skupinách udávali užívanie liekov kvôli
nervozite približne v rovnakej miere. Neboli zistené
žiadne štatisticky významné rodové rozdiely.
Rozdiely medzi vekovými skupinami: Užívanie liekov kvôli nervozite sa s pribúdajúcim
vekom nemení. Neboli zistené žiadne štatisticky
významné vekové rozdiely.

Obrázok 10: Užívanie liekov kvôli nervozite (v %)

Ona vždy pred písomkou
dostane záchvat strachu. Bojí
sa, že to nedokáže a stále si to
opakuje. A potom sa rozplače
a nevie poriadne myslieť na
písomke. (11 rokov)
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Spánkové zvyklosti
Popis indikátora: Kedy zvyčajne chodievaš spať,
keď na druhý deň ráno ideš do školy?
 21.00
 21.30
 22.00
 22.30
 23.00
 23.30
 24.00
 00.30
 01.00
 01.30
 02.00
Počas školských dní, kedy zvyčajne vstávaš?
 05.00
 05.30
 06.00
 06.30
 07.00
 07.30
 08.00 alebo neskôr

Na základe uvedených otázok bol prepočítaný
celkový čas spánku. Keďže odporúčané množstvo spánku 10 hodín a viac v našej vzorke
dosahovalo maximálne 6 % školákov, v hlavných
analýzach rodových a vekových rozdielov je
prezentovaný výskyt respondentov, ktorý spali
osem hodín a viac.
Výskyt: Okolo 80 % až 90 % 11-ročných, 70 %
13-ročných a 50 % až 60 % 15-ročných školákov
udávalo 8 a viac hodín spánku počas školských
dní.
Rodové rozdiely: Menej 13- a 15-ročných dievčat udávalo 8 a viac hodín spánku v porovnaní
s chlapcami. Opačná je situácia vo vekovej skupine 11-ročných školákov, kde viac dievčat udávalo 8 a viac hodín spánku v porovnaní s chlapcami. Štatisticky významné rozdiely boli zistené
u 11-, a 13-ročných (OR/CI: 11-roční: 0,5/0,370,69; OR/CI: 13-roční: 1,3/1,05-1,54).
Rozdiely medzi vekovými skupinami: S pribúdajúcim vekom zisťujeme kratšiu dobu spánku
u dievčat i chlapcov. Štatisticky významný
rozdiel bol potvrdený pri porovnaní 11-ročných vs. 15-ročných dievčat (OR/CI: 8,1/6,1010,85), 13-ročných vs. 15-ročných dievčat (OR/
CI: 1,8/1,51-2,22), 11-ročných vs. 15-ročných
chlapcov (OR/CI: 3,5/2,79-4,48) a 13-ročných vs.
15-ročných chlapcov (OR/CI: 2,0/1,65-2,47).

< Sen

Zuzana Takáčová, 11 rokov
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Obrázok 11: Dĺžka spánku (v %)

Obrázok 12: Spánkové zvyklosti (v %)
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Úrazy
Popis indikátora: Mnoho mladých ľudí sa zraní
pri aktivitách, ako je šport alebo bitka s inými
na rôznych miestach, ako je ulica alebo domov.
Zranenia môžu zahŕňať otravu alebo popálenie.
Zranenia nezahŕňajú ochorenia ako sú osýpky
alebo chrípka.
V priebehu posledných 12 mesiacov, koľkokrát si
bol/a zranený/á tak, že si musela byť ošetrený/á
lekárom alebo zdravotnou sestrou?
 nebol/a som zranený/a
 1 krát
 2 krát
 3 krát
 4 krát a viac
Prezentovaný je výskyt respondentov, ktorí
uviedli, že utrpeli aspoň jeden takýto úraz
v uplynulých 12 mesiacoch.
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Výskyt: Okolo 30 % 11-, 13- a 15-ročných dievčat
a 11-ročných chlapcov udávalo aspoň jeden úraz
v priebehu uplynulého roka. Ešte vyššie je toto
percento vo vekových skupinách 13- a 15-ročných chlapcov, kde šlo o približne 40 %.
Rodové rozdiely: Chlapci vo všetkých vekových
skupinách udávali úraz častejšie ako dievčatá.
Pravdepodobnosť výskytu ťažkostí bola štatisticky významne vyššia v skupine chlapcov
v porovnaní so skupinou dievčat u 13- a 15-ročných (OR/CI: 13-roční: 1,3/1,04-1,49; 15-roční:
1,6/1,28-1,96).
Rozdiely medzi vekovými skupinami: Je možné
vidieť tendenciu udávať úraz častejšie s pribúdajúcim vekom u chlapcov. Štatisticky významný
rozdiel bol potvrdený pri porovnaní 11-ročných
vs. 15-ročných chlapcov (OR/CI: 0,7/0,54-0,82).

Obrázok 13: Výskyt úrazov v uplynulom roku (v %)

Keď hráme s dievčatami, čo
trénujú basketbal. Oni sú trénované a nahrajú nám také pecky,
že ich nedokážeme chytiť. Tak si
zranila kotník a zápästie spolužiačka. (11 rokov)

< V tele

Nina Majorošová, 13 rokov
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Zmeny oproti HBSC 2009/2010
Celkové hodnotenie zdravia - žiadna zmena
2009/2010

11D 7% 11Ch 10% 13D 13% 13Ch 11% 15D 15% 15Ch 11%

2013/2014

11D 10% 11Ch 9% 13D 12% 13Ch 9% 15D 16% 15Ch 11%

Pri porovnaní celkového hodnotenia zdravia školákmi v zberoch 2009/2010 a 2013/2014 je možné
vidieť, že nedošlo k žiadnym zásadným zmenám a nezistili sme žiadne štatisticky významné rozdiely.
Slovenskí školáci tak v roku 2014 hodnotili svoje zdravie rovnako ako školáci v roku 2010.
Zdravotné ťažkosti - žiadna zmena
2009/2010

11D 31% 11Ch 30% 13D 46% 13Ch 32% 15D 44% 15Ch 30%

2013/2014

11D 35% 11Ch 27% 13D 47% 13Ch 32% 15D 49% 15Ch 28%

Rovnaká je situácia aj pri udávaní konkrétnych zdravotných ťažkostí. Pri porovnaní aspoň 2 zdravotných
ťažkostí viac ako raz do týždňa školákmi v zberoch 2009/2010 a 2013/2014 je možné vidieť, že nedošlo
k žiadnym zásadným zmenám a nezistili sme žiadne štatisticky významné rozdiely. Slovenskí školáci tak
v roku 2014 udávali približne rovnaké množstvo zdravotných ťažkostí ako školáci v roku 2010.
Životná spokojnosť – takmer žiadna zmena
2009/2010

11D 89% 11Ch 83% 13D 79% 13Ch 84% 15D 81% 15Ch 83%

2013/2014

11D 88% 11Ch 84% 13D 78% 13Ch 84% 15D 75% 15Ch 84%

Takmer žiadna zmena nenastala pri porovnaní zberov 2009/2010 a 2013/2014 v oblasti životnej spokojnosti. Nezistili sme žiadne štatisticky významné rozdiely, až na jedinú výnimku. Tvoria ju 15-ročné
dievčatá, u ktorých sme zistili štatisticky významný pokles v udávanej životnej spokojnosti.
Úrazy - nárast najmä u 15-ročných
2009/2010

11D 24% 11Ch 30% 13D 28% 13Ch 37% 15D 27% 15Ch 36%

2013/2014

11D 28% 11Ch 32% 13D 33% 13Ch 38% 15D 31% 15Ch 42%

Negatívny trend je možné vidieť v prípade úrazov. Pri porovnaní zberov 2009/2010 a 2013/2014 sme
zistili nárast vo výskyte aspoň jedného úrazu za posledných 12 mesiacov, ktorý bol štatisticky významný
u 13-ročných dievčat a u 15-ročných chlapcov aj dievčat.
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Nutričné správanie
Martina Bašková, Jana Holubčíková

12

Úvod
Výžive v detskom veku je potrebné venovať
maximálnu pozornosť nielen z hľadiska potreby
optimálnej biologickej a energetickej hodnoty
stravy, energetickej rovnováhy medzi príjmom
a výdajom energie, ale aj z dôvodu, že práve
v tomto období sa tvoria a upevňujú stravovacie
návyky a je tu možnosť pozitívneho ovplyvnenia
výživy v ďalšom období života. Pri usmerňovaní
správnej výživy detí a mládeže je dôležité dbať
na to, aby si deti už v detstve vytvorili správne
stravovacie zvyklosti, ktorými sa budú riadiť
celý život. Je to dôležité najmä preto, že postoje
a návyky sa vytvárajú lepšie u najmenších detí
ako v neskoršom veku (Nováková, 2009). V stravovaní detí a mládeže by sa mal klásť dôraz
na výživné raňajky, ktoré by nemali byť jednotvárne, mali by obsahovať dostatok živín a vitamínov (Jedlička, 2009).
Osvojenie si správnych stravovacích návykov
v detskom veku sa považuje za jednu z najúčinnejších foriem prevencie nutrične podmienených chorôb. Dieťa si osvojuje stravovacie návyky
najmä v domácom prostredí pozorovaním a kopírovaním nutričného správania ostatných členov
rodiny. Správne stravovacie návyky v rodine sú
tým najlepším príkladom a najosvedčenejším
prostriedkom výchovy k správnej výžive. Dôležitá
úloha v rámci nutričného vzdelávania patrí škole.
V súčasnosti ovplyvňujú dieťa v nemalej miere
aj masovokomunikačné prostriedky. Nesprávne
stravovacie návyky v detskom veku vedú k zvyšovaniu hmotnosti a následne vzniku obezity
v neskoršom veku (Babinská a kol., 2008).
Základom správnej výživy je optimálny stravovací režim, pravidelná doba podávania stravy,
vzájomná proporcionalita, vyváženosť v množstve a kvalite. Optimálne rozloženie stravy v priebehu dňa predstavujú: raňajky 20 %, desiata
10 %, obed 35 %, olovrant 10 % a večera 25 %
z celodenného príjmu energie a živín. Rozloženie stravy je zvlášť dôležité u školákov. Nedostatočný a nepravidelný príjem stravy brzdí činnosť
mozgovej kôry, narušuje činnosť tráviacich žliaz,

ktoré znížia vylučovanie štiav potrebných na trávenie, dostaví sa nechutenstvo, zníži sa využiteľnosť prijatých živín. Pri dlhšom nepravidelnom
stravovacom rytme sa môžu dostaviť aj vážnejšie zdravotné následky či deficit dôležitých živín
(Bédérová, 2008).
V súčasnosti sa stále viac dostáva do popredia
problematika konzumácie zeleniny a ovocia detí
a mládeže. Význam spočíva vo vysokom obsahu
vitamínov, minerálnych a iných látok priaznivo
ovplyvňujúcich fyziologické procesy v organizme
človeka. Zo zdravotného hľadiska je najvýznamnejší obsah vlákniny a vitamínov, najviac vitamínu
C, provitamínu A a kyseliny listovej. Z minerálnych
látok je významný obsah železa, vápnika, draslíka,
horčíka a mangánu (Pařízková a kol. 2007).
Z hľadiska ochrany zdravia sú na zabezpečenie správneho pitného režimu žiakov v školách
vhodné prírodné nápoje s nižším obsahom cukru
ako je sódová voda, minerálne vody (s vhodným
zložením), či nesladený tmavý a ovocný čaj, výhodou ktorých je nízka energetická hodnota (Kovács
a kol. 2008). Užívanie energetických nápojov
obsahujúcich kofeín u detí silne ovplyvňuje neurologický a srdcovocievny systém (Salamon,
2011).
Zdravé stravovanie prispieva k celkovému zdravému rastu a rozvoju, vrátane zdravých kostí,
kože a energetickej hladiny, znižuje riziko vzniku
zubného kazu, či porúch príjmu potravy (Nutrition and the Health of Young People, 2008).

Som rada, keď jeme spolu, pretože sa môžem dozvedieť aký
mali ostatní deň a čo ich čaká.
(11 rokov)

< V kuchyni

Nela Gondová, 16 rokov
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Raňajkovanie počas pracovných dní
Popis indikátora: Ako často obvykle mávaš
raňajky (viac ako pohár mlieka alebo ovocného
džúsu)?
Zaškrtni, prosím, jedno políčko pre dni v týždni
(pondelok až piatok).
 nikdy nemám raňajky počas týždňa
 jeden deň
 dva dni
 tri dni
 štyri dni
 päť dní
Prezentovaný je výskyt respondentov, ktorí
uviedli, že raňajkujú každý deň počas pracovných dní (pondelok až piatok).

Obrázok 14: Raňajkovanie počas pracovných dní (v %)

Neraňajkujem lebo rád spím,
dlhšie pozerám telku, tak do
desiatej. (13 rokov)
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Výskyt: Výskyt školákov, ktorí raňajkujú každodenne počas pracovných dní bol v rozmedzí
od 38 % (15-ročné dievčatá) do 61 % (11-roční
chlapci).
Rodové rozdiely: Vo všetkých vekových skupinách chlapci častejšie uvádzali každodenné raňajkovanie, pričom rozdiel bol štatisticky významný
v skupine 13-ročných (OR/CI: 1,3/1,14-1,59)
a 15-ročných školákov (OR/CI: 1,3/1,10-1,66).
Rozdiely medzi vekovými skupinami: Výskyt
každodenného raňajkovania klesal so stúpajúcim vekom. Rozdiely boli štatisticky významné
medzi 11- vs. 15-ročnými chlapcami (OR/CI:
1,8/1,53-2,30) a dievčatami (OR/CI: 2,2/1,802,73); ako aj medzi 13- vs. 15-ročnými chlapcami (OR/CI: 1,3/1,08-1,57) a dievčatami (OR/
CI: 1,3/1,09-1,59).

Raňajkovanie a večeranie s rodičmi
Popis indikátora: Ako často raňajkuješ spoločne
s mamou alebo otcom? Ako často večeriaš spoločne s mamou alebo otcom?
 nikdy
 menej ako 1x týždenne
 1-2 dni v týždni
 3-4 dni v týždni
 5-6 dní v týždni
 Každý deň
Prezentovaný je výskyt respondentov, ktorí
uviedli, že raňajkujú a večerajú s rodičmi každý
deň.

Výskyt: Približne 15 % školákov vo veku 15 rokov
uviedlo spoločné večeranie s rodičmi každý deň.
Asi jedna desatina školákov vo veku 15 rokov
uviedla spoločné raňajkovanie s rodičmi každý
deň.
Rodové rozdiely: Chlapci mali štatisticky
významne vyššiu pravdepodobnosť raňajkovať
s rodičmi ako dievčatá (OR/CI: 1,7/1,24-2,55).
Vo výskyte spoločného večerania s rodičmi sa
chlapci od dievčat neodlišovali.

Obrázok 15: Raňajkovanie a večeranie s rodičmi (v %)

Deti si radšej zoberú jedlo a idú
s nim ku televízoru aj so súrodencami. (13 rokov)
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Konzumácia ovocia
Popis indikátora: Koľkokrát do týždňa obvykle
jedávaš ovocie?
 Nikdy
 Menej ako jedenkrát týždenne
 Raz za týždeň
 2-4 dni za týždeň
 5-6 dní za týždeň
 Raz denne, každý deň
 Každý deň, viac ako raz
Prezentovaný je výskyt respondentov, ktorí
uviedli, že konzumujú ovocie denne alebo viackrát za deň.
Výskyt: Približne tretina školákov uvádzala každodennú konzumáciu ovocia. Najnižší výskyt bol

Obrázok 16: Konzumácia ovocia (v %)
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v skupine 15-ročných chlapcov (23 %) a najvyšší
v skupine 11-ročných dievčat (49 %).
Rodové rozdiely: Výskyt konzumácie ovocia bol
nižší v skupinách chlapcov a rozdiel bol štatisticky významný vo všetkých skúmaných vekových kategóriách (CI/OR: 11-roční: 0,6/0,550,97; 13-roční: 0,8/0,70-1,00; 15-roční: CI/OR:
0,5/0,47-0,74).
Rozdiely vo vekových skupinách: Výskyt každodennej konzumácie ovocia klesal so stúpajúcim
vekom. Štatisticky významný rozdiel bol potvrdený pri porovnaní 11-ročných vs. 15-ročných
dievčat (OR/CI: 1,9/1,55-2,36), 11-ročných vs.
15-ročných chlapcov (OR/CI: 2,2/1,76-2,75)
a 13-ročných vs. 15-ročných chlapcov (OR/CI:
1,6/1,30-1,99).

Konzumácia zeleniny
Popis indikátora: Koľkokrát do týždňa obvykle
jedávaš zeleninu?
 Nikdy
 Menej ako jedenkrát týždenne
 Raz za týždeň
 2-4 dni za týždeň
 5-6 dní za týždeň
 Raz denne, každý deň
 Každý deň, viac ako raz
Prezentovaný je výskyt školákov, ktorí uviedli, že
konzumujú zeleninu denne raz alebo viackrát za
deň.

Rodové rozdiely: Výskyt konzumácie zeleniny
bol nižší v skupine chlapcov a rozdiel bol štatisticky významný v skupine 13-ročných (OR/CI:
0,7/0,64-0,94) a 15-ročných školákov (OR/CI:
0,6/0,48-0,78).
Rozdiely vo vekových skupinách: Starší chlapci
uviedli každodennú konzumáciu zeleniny menej
často ako mladší a štatisticky významný rozdiel
sme potvrdili pri porovnaní 15- a 11-ročných
školákov (OR/CI: 1,6/1,27-2,05). V skupine dievčat sme rozdiely medzi vekovými skupinami vo
výskyte každodennej konzumácie zeleniny nepotvrdili.

Výskyt: Menej ako tretina školákov uvádzala každodennú konzumáciu zeleniny. Najnižší výskyt bol
v skupine 15-ročných chlapcov (20 %) a najvyšší
v skupine 11-ročných dievčat (31 %).
Obrázok 17: Konzumácia zeleniny (v %)
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Konzumácia sladkostí
Popis indikátora: Koľkokrát do týždňa obvykle
jedávaš sladkosti (cukríky alebo čokoládu)?
 Nikdy
 Menej ako jedenkrát týždenne
 Raz za týždeň
 2-4 dni za týždeň
 5-6 dní za týždeň
 Raz denne, každý deň
 Každý deň, viac ako raz
Prezentovaný je výskyt respondentov, ktorí
uviedli, že konzumujú sladkosti denne alebo
viackrát za deň.
Obrázok 18: Konzumácia sladkostí (v %)

Poobede som hladná, ale nedám
si kopec sladkostí, ale ovocie.
(11 rokov)
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Výskyt: Viac ako tretina školákov uviedla každodennú konzumáciu sladkostí. Najnižší výskyt bol
v skupine 15-ročných chlapcov (31 %) a najvyšší
v skupine 13-ročných dievčat (41 %).
Rodové rozdiely: Výskyt každodennej konzumácie sladkostí bol nižší v skupine chlapcov
a rozdiel bol štatisticky významný v skupinách
13-ročných (OR/CI: 0,7/0,63-0,90) a 15-ročných
školákov (OR/CI: 0,6/0,56-0,89).
Rozdiely medzi vekovými skupinami: Rozdiely
medzi vekovými skupinami boli malé a nedosahovali štatistickú významnosť.

Konzumácia sladených nápojov
Popis indikátora: Koľkokrát do týždňa obvykle
piješ kolu alebo iné nealkoholické nápoje, ktoré
obsahujú cukor?
 Nikdy
 Menej ako jedenkrát týždenne
 Raz za týždeň
 2-4 dni za týždeň
 5-6 dní za týždeň
 Raz denne, každý deň
 Každý deň, viac ako raz
Prezentovaný je výskyt respondentov, ktorí
uviedli, že konzumujú sladené nápoje denne
alebo viackrát za deň.

Výskyt: Asi štvrtina školákov uviedla každodenné pitie sladených nápojov. Najvyšší výskyt
bol v skupine 15-ročných chlapcov (29 %) a najnižší v skupine 11-ročných dievčat (17 %).
Rodové rozdiely: Rodové rozdiely sme potvrdili iba v skupine u 11-ročných školákov (OR/
CI: 1,4/1,15-1,93): chlapci častejšie ako dievčatá
uvádzali každodenné pitie sladených nápojov.
Rozdiely vo vekových skupinách: Každodennú
konzumáciu sladených nápojov reportovali
častejšie 11-roční ako 15-roční školáci (OR/CI:
chlapci: 0,7/0,59-0,93; dievčatá: 0,6/0,46-0,77).

Obrázok 19: Konzumácia sladených nápojov (v %)
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Konzumácia energetických nápojov
Popis indikátora: Koľkokrát do týždňa obvykle
piješ energetické nápoje, napr. Redbull?
 Nikdy
 Menej ako jedenkrát týždenne
 Raz za týždeň
 2-4 dni za týždeň
 5-6 dní za týždeň
 Raz denne, každý deň
 Každý deň, viac ako raz
Prezentovaný je výskyt respondentov, ktorí
uviedli, že konzumujú energetické nápoje viac
ako jedenkrát týždenne.

Výskyt: Každý piaty školák uviedol, že pije
energetické nápoje jedenkrát týždenne alebo
častejšie. Konzumácia energetických nápojov
v skupinách chlapcov bola v rozmedzí od 20 %
(11-roční) do 34 % (15-roční) a v skupinách dievčat v rozmedzí od 6 % (11-ročné) do 19 % (15ročné).
Rodové rozdiely: Chlapci v konzumácii týchto
nápojov výrazne dominovali nad dievčatami
v skupine 11-ročných (CI/OR: 4,1/2,88-6,01),
13-ročných (CI/OR: 1,9/1,59-2,43) aj 15-ročných
(CI/OR: 2,2/1,78-2,86) školákov.
Rozdiely medzi vekovými skupinami: Výskyt
stúpal výrazne s vekom v skupinách chlapcov
aj dievčat. Štatisticky významný rozdiel bol
potvrdený pri porovnaní 11-ročných vs. 15-ročných dievčat (OR/CI: 0,25/0,17-0,36;0,84/0,651,07), 11-ročných vs. 15-ročných chlapcov (OR/
CI: 0,4/0,36-0,58) a 13-ročných vs. 15-ročných
chlapcov (OR/CI: 0,7/0,59-0,89).

< Na zdravie

Dávid Červák, 14 rokov
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Obrázok 20: Konzumácia energetických nápojov (v %)

Niekto môže piť energeťáky
preto, lebo si zbiera plechovky.
Aj ja to tak robím. (13 rokov)
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Normy – pitie sladených nápojov
Popis indikátora: Čo myslíš, čo najlepšie vystihuje postoje väčšiny (aspoň 51 %) Tvojich spolužiakov a spolužiačok na pitie koly alebo iných
nealkoholických nápojov, ktoré obsahujú cukor?1
 Nikdy to nie je OK
 Vyskúšať si to je OK
 Občas je to OK
 Robiť to často je OK
Je v poriadku ak Tvoji spolužiaci a spolužiačky
pijú kolu alebo iné nealkoholické nápoje, ktoré
obsahujú cukor?1
 Nikdy to nie je OK
 Vyskúšať si to je OK
 Občas je to OK
 Robiť to často je OK
Čo si myslíš, koľko z Tvojich spolužiakov a spolužiačok pijú kolu alebo iné nealkoholické nápoje,
ktoré obsahujú cukor?2
 Nikto
 Máloktorí
 Niekoľkí
 Väčšina
 Všetci
Na tieto otázky odpovedali iba 13- a 15-roční
respondenti.
Prezentovaný je výskyt respondentov, ktorí
uviedli jednu z možností „Vyskúšať si to je OK“,
„Občas je to OK“, alebo „Robiť to často je OK“.

1

Prezentovaný výskyt respondentov, ktorí uviedli
možnosť „Väčšina“, alebo „Všetci“.

2

Predavačky by nemali predávať
energetické nápoje do 15 alebo
18 rokov (11 rokov).
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Výskyt: Viac ako 80 % školákov si myslí, že ich
spolužiaci schvaľujú pitie koly alebo iných nealkoholických nápojov, ktoré obsahujú cukor.
Názor, že podľa spolužiakov je to OK sa vyskytuje
od 86 % (13-roční chlapci) do 94 % (15-ročné
dievčatá).
Podobne školáci schvaľujú konzumáciu sladených nápojov u svojich spolužiakov. Názor, že pre
spolužiakov je to OK, variuje od 87 % (15-roční
chlapci) do 90 % (15-ročné dievčatá a 15-roční
chlapci).
Zároveň je väčšia časť školákov presvedčená, že
väčšina spolužiakov pije sladené nápoje. Názor,
že ich pije väčšina spolužiakov varioval od 86 %
(13-ročné dievčatá a 13-roční chlapci) do 92 %
(15-ročné dievčatá).

Rodové rozdiely: Názor, že spolužiaci schvaľujú
pitie koly alebo iných nealkoholických nápojov,
ktoré obsahujú cukor, je štatisticky významne
častejší u dievčat ako u chlapcov a to tak v skupine 13-ročných (OR/CI:0,7/0,57-0,96) ako aj
15-ročných (OR/CI:0,5/0,33-0,69).

Rozdiely medzi vekovými skupinami: Názor,
že spolužiaci schvaľujú pitie sladených nápojov
bol štatisticky významne častejší u 15-ročných
dievčat v porovnaní s 13-ročnými spolužiačkami
(OR/CI:0,7/0,51-0,56). V skupine chlapcov sa
významné vekové rozdiely nevyskytovali.

V názore na konzumáciu sladených nápojov
u spolužiakov sa chlapci a dievčatá štatisticky
významne nelíšili.

V názore na konzumáciu sladených nápojov
u spolužiakov sa 13-roční a 15-roční školáci štatisticky významne nelíšili.

Dievčatá si častejšie ako chlapci myslia, že väčšina spolužiakov pije kolu alebo iné nealkoholické
nápoje, ktoré obsahujú cukor, pričom rozdiely sú
štatisticky významné v skupine 15-ročných školákov (OR/CI:0,6/0,43-0,83).

15-ročné dievčatá si v porovnaní s 13-ročnými
štatisticky významne častejšie myslia, že väčšina
spolužiakov pije sladené nápoje (OR/CI:0,5/0,370,75). V skupine chlapcov sa významné vekové
rozdiely nevyskytovali.

Obrázok 21: Pitie sladených nápojov – normy (v %)
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Konzumácia pri pozeraní televízie, pri
práci na počítači a sledovanie televízie
pri jedle
Popis indikátora: Ako často jedávaš niečo na
zahryznutie pri pozeraní TV (vrátane videa
a DVD)? Ako často jedávaš niečo na zahryznutie
pri práci na počítači alebo hraní hier na počítači alebo na konzole? Ako často sleduješ TV pri
jedle?
 Nikdy
 Menej ako jedenkrát týždenne
 1-2 dní za týždeň
 3-4 dní za týždeň
 5-6 dní za týždeň
 Každý deň
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Prezentovaný je výskyt respondentov, ktorí uviedli,
že konzumujú nejakú drobnosť denne.
Výskyt: Menej ako tretina školákov vo veku 15
rokov uviedla denne sledovanie TV počas jedenia.
Menej ako 20 % uviedlo každodennú konzumáciu
drobností počas práce a asi štvrtina uviedla každodennú konzumáciu drobností pri pozeraní TV.
Rodové rozdiely: Chlapci uvádzali častejšie konzumáciu drobností pri pozeraní televízie (OR/
CI: 1,4/1,00-2,04) a pri práci na počítači (OR/CI:
2,7/1,83-4,05) ako dievčatá.

Rozdiely medzi vekovými skupinami: 13-roční
chlapci uvádzali menej často konzumáciu pri
práci s počítačom ako 15-roční (OR/CI: 0,6/0,440,84). V skupine dievčat neboli nájdené žiadne
rozdiely medzi vekovými skupinami.
Obrázok 22: Konzumácia pri pozeraní TV; Konzumácia pri práci na PC; Sledovanie TV pri jedle (v %)

Ja napríklad obedujem pri telke.
(13 rokov)

< Olovrant

Michaela Sorotková, 8 rokov
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Konzumácia jedál rýchleho
občerstvenia
Popis indikátora: Ako často jedávaš v prevádzkach rýchlych občerstvení tzv. fast foodoch?
 Nikdy
 Menej ako jedenkrát týždenne
 Jedenkrát za mesiac
 2-3 krát za mesiac
 jedenkrát za týždeň
 2- 4 dní v týždni
 5 a viac dní v týždni
Prezentovaný je výskyt respondentov podľa frekvencie konzumácie jedál rýchleho občerstvenia.
Na uvedenú položky odpovedali 13- a 15-roční
respondenti, ktorí vypĺňali verziu A dotazníka.

Výskyt:. Menej ako šestina 13- a 15-ročných školákov (12-15 %) uviedla, že nikdy nekonzumujú
jedlá rýchleho občerstvenia. Aspoň raz týždenne
takéto jedlá konzumuje 6 až 11 % školákov vo
veku 13 a 15 rokov.
Rodové rozdiely: Nie sú významné rozdiely
medzi dievčatami a chlapcami.
Rozdiely medzi vekovými skupinami: Frekvencia stravovania sa v rýchlych občerstveniach
mierne stúpala s vekom u chlapcov aj u dievčat,
ale tieto zmeny vo frekvencii neboli štatisticky
významné.

Obrázok 23: Konzumácia jedál rýchleho občerstvenia (v %)

My spolu nejeme a je mi to fuk.
(13 rokov)
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Počet jedál denne
Popis indikátora: Koľkokrát za deň zvyčajne
jedávaš?
 Jedenkrát
 Dvakrát
 3 krát za deň
 4 krát za deň
 5 krát za deň
 6 krát za deň
 7 krát za deň

Prezentovaný je výskyt v nasledovných troch
kategóriách odpovedí, ktoré vznikli zlúčením
niektorých možností odpovedí: 1-2 krát, 3-6 krát
a 7 a viac krát denne.
Výskyt: Približne 5 % školákov vo veku 13 a 15
rokov uviedlo, že zvyčajne jedávajú iba 1 až 2x
denne. Konzumáciu 7 a viac jedál denne priznalo
10 % školákov v tomto veku. Asi jedna tretina
chlapcov vo veku 11 rokov uviedlo 7 a viac jedál
denne.

 8 krát za deň
 iné: prosím, zapíš

Obrázok 24: Počet jedál denne (v %)

Ja potrebujem hodinu aj hodinu
a pol, aby som mala chuť na
raňajky. Preto neraňajkujem.
(11 rokov)
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Dentálna hygiena
Popis indikátora: Ako často si čistíš zuby?
 Viac ako raz denne
 Raz denne
 Najmenej raz do týždňa, ale nie denne
 Menej ako raz do týždňa
 Nikdy
Prezentovaný je výskyt respondentov, ktorí
uviedli, že si umývajú zuby viac ako raz denne.
Výskyt: Asi polovica chlapcov a tri štvrtiny dievčat uvádzali čistenie zubov viac ako raz denne.

Obrázok 25: Dentálna hygiena (v %)
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Rodové rozdiely: Chlapci uvádzajú čistenie
zubov menej často ako dievčatá, pričom vo všetkých vekových skupinách je rozdiel štatisticky
významný (OR/CI: 11 roční: 0,5/0,46-0,70; 13
roční: 0,4/0,40-0,58; 15 roční: 0,31/0,25-0,38).
Rozdiely medzi vekovými skupinami: Kým v skupinách dievčat výskyt pravidelného umývania
zubov s vekom stúpal (CI/OR: 11- vs. 15-ročné:
0,7/0,61-0,97; 13- vs. 15-ročné: 0,7/0,63-0,97),
v skupinách chlapcov naopak klesal (CI/OR: 11vs. 15-roční: 1,4/1,17-1,75; 13- vs. 15-roční:
1,2/1,03-1,49).

Nadhmotnosť a obezita
Popis indikátora:
Respondenti uvádzali svoju telesnú hmotnosť
a výšku, a z týchto údajov bol vypočítaný body
mass index (BMI) podľa vzorca: BMI = telesná
hmotnosť v kg / štvorec telesnej výšky v metroch. Za nadváhu a obezitu sa považoval BMI,
ktorý presahoval 90. percentil štandardných
hodnôt slovenskej populácie pre danú vekovú
skupinu (pozri príloha).
Prezentovaný je výskyt respondentov, ktorých
hodnota BMI presahovala 90. percentil štandardných hodnôt.

Rodové rozdiely: Starší chlapci mali vyššiu šancu
spadať do kategórie nadhmotnosti a obezity (OR/CI: 13-roční: 1,6/1,16-2,22; 15-roční:
1,6/1,18-2,25) ako dievčatá. V skupinách 11-ročných neboli potvrdené žiadne rodové rozdiely.
Rozdiely medzi vekovými skupinami: So stúpajúcim vekom sa zvyšovalo aj riziko nadhmotnosti
a obezity (OR/CI chlapci: 11-roční vs 15-roční:
0,4/0,28-0,58; 13-roční vs 15-roční: 0,6/0,500,90; dievčatá: 11-ročné vs 15-ročné: 0,4/0,270,66; 13-ročné vs 15-ročné: 0,6/0,48-0,97).

Výskyt: Výskyt nadhmotnosti a obezity školákov
nepresiahol jednu desatinu v skupinách dievčat
a v skupinách chlapcov sa pohyboval medzi 7 %
(11-roční) až 15 % (15-roční).
Obrázok 26: Nadhmotnosť a obezita (v %)
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Hodnotenie postavy
Popis indikátora: Myslíš si, že Tvoja postava je…?
 Príliš chudá
 Trochu chudá
 Tak akurát
 Trochu tučná
 Veľmi tučná
Prezentovaný je výskyt respondentov, ktorí
uviedli, že ich postava je trochu alebo veľmi
tučná.
Výskyt: Výskyt školákov, ktorí svoju postavu
hodnotili ako trochu tučnú, či veľmi tučnú, kolísal od 18 % (15-roční chlapci) po 36 % (15-ročné
dievčatá).
Obrázok 27: Hodnotenie postavy (v %)

Dôležitá je anorexia. Dievčatá
sú často takto vychudnuté, lebo
chcú zaujať chlapcov svojim
vzhľadom. A si myslia, že je to
tak správne. (13 rokov)
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Rodové rozdiely: Dievčatá sa častejšie ako
chlapci vnímali ako tučné, pričom rozdiel bol
štatisticky významný vo vekovej skupine 13-ročných (OR/CI: 0,5/0,44-0,65) a 15-ročných (OR/
CI: 0,3 /0,29-0,47).
Rozdiely medzi vekovými skupinami: Štatisticky
významný rozdiel sme potvrdili pri porovnaní 11a 15-ročných dievčat, pričom staršie dievčatá sa
častejšie hodnotili ako tučné (OR/CI: 0,5/0,450,70). Pri porovnávaní chlapcov 11- a 15-ročných (OR/CI: 1,3/1,06-1,74) a 13- a 15-ročných
(OR/CI: 1,3/1,09-1,74) sa potvrdil významný rozdiel, pričom mladší chlapci sa častejšie hodnotili
ako tuční.

Redukcia telesnej hmotnosti
Popis indikátora: Držíš teraz nejakú diétu alebo
robíš niečo iné, aby si schudol/schudla?
 Nie, moja hmotnosť je v poriadku
 Nie, ale mal/a by som trochu schudnúť
 Nie, pretože potrebujem pribrať
 Áno
Prezentovaný je výskyt respondentov, ktorí na
otázku odpovedali „áno“, z čoho vyplýva, že
vykonávajú nejakú aktivitu na zníženie telesnej
hmotnosti.
Výskyt: Asi pätina školákov uviedla, že v súčasnosti drží nejakú diétu, pričom tento podiel stúpal s vekom.

Rodové rozdiely: Chlapci vo veku 11 rokov
uvádzali držanie diéty v rovnakej miere ako
11-ročné dievčatá. Štatisticky významný rodový
rozdiel sme potvrdili u starších vekových skupinách: dievčatá častejšie ako chlapci uviedli,
že držia nejakú diétu (OR/CI: 13-roční chlapci
vs. dievčatá: 0,4/0,33-0,52; 15-roční chlapci vs.
dievčatá: 0,4/0,32-0,53).
Rozdiely medzi vekovými skupinami: Dievčatá vo veku 15 rokov držali diétu štatisticky
významne častejšie v porovnaní s dievčatami vo
veku 11 rokov (OR/CI: 0,6/0,49-0,80).
V skupine chlapcov sme rozdiely medzi vekovými
skupinami vo výskyte držania diéty nepotvrdili.

Obrázok 28: Držanie diéty (v %)

V tomto veku by sme nemali
držať diétu. Dievčatá si myslia,
že sú tučné, ale pritom nie sú.
(13 rokov)
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Spôsoby redukcie telesnej hmotnosti
Popis indikátora: Ktoré z nasledujúcich vecí si
robil/a kvôli kontrole svojej váhy za posledných
12 mesiacov:
 Cvičil/a som
 Vynechal/a som jedlo
 Hladoval/a som (bol/a som bez jedla 24
hodín alebo viac)
 Jedol/a som menej sladkostí
 Jedol/a som menej potravín obsahujúcich tuk
 Pil/a som menej sladených nápojov
 Jedol/a som menej (menšie porcie jedla)
 Jedol/a som viac ovocia a/alebo zeleniny
 Pil/a som viac vody
 Obmedzil/a som jedálniček na jeden alebo
viac druhov jedla (napr. jedol/a som iba
ovocie a zeleninu, iba som pil/a, jedol/a som iba chlieb a vodu)
 Zvracal/a som
 Užíval/a som tabletky na chudnutie alebo
preháňadlá
 Viac som fajčil/a
 Držal/a som diétu pod dohľadom profesionála

Prezentovaný je výskyt tých, čo uviedli, že držia
nejakú diétu. Na uvedené položky odpovedali
13- a 15-roční respondenti, ktorí vypĺňali verziu
A dotazníka.
Výskyt: Ako najčastejšie spôsoby redukcie hmotnosti školáci uvádzali relatívne zdravé spôsoby diétovania, ako napr. obmedzenie sladkostí, sladených
nápojov, alebo zvýšený príjem zeleniny. Nezdravé
spôsoby boli uvádzané len nízkym percentom školákov. Avšak polovica chlapcov a dievčat uviedla, že
vynechávajú jedlo za účelom schudnutia.
Rodové rozdiely: Dievčatá sa častejšie ako
chlapci snažili o redukciu hmotnosti prostredníctvom zvýšenia frekvencie fajčenia. Tento rozdiel bol štatisticky významný vo vekovej skupine
15-ročných (OR/CI: 3,2/1,03-10,06). Pri ostatných spôsoboch redukcie hmotnosti sa nenašli
žiadne rodové rozdiely.
Rozdiely medzi vekovými skupinami: Štatisticky
významné rozdiely medzi vekovými skupinami
sa potvrdili u starších chlapcov, ktorí sa častejšie
snažili schudnúť pomocou obmedzenia jedla na
jeden alebo viac druhov jedla (OR/CI: 0,3/0,160,92) a u 13-ročných dievčat, ktoré trikrát častejšie uvádzali fajčenie ako spôsob redukcie hmotnosti než 15-ročné (OR/CI: 3,0/1,30-7,20).

Obrázok 29: Spôsoby redukcie telesnej hmotnosti (v %)
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Zmeny oproti HBSC 2009/2010
Raňajkovanie každý deň počas pracovných dní
2009/2010

11D 60 % 11Ch 63 % 13D 48 % 13Ch 58 % 15D 43 % 15Ch 51 %

2013/2014

11D 58 % 11Ch 61 % 13D 45 % 13Ch 52 % 15D 38 % 15Ch 46 %

Vo všetkých vekových skupinách u chlapcov aj dievčat sme zaznamenali mierny pokles pravidelného
raňajkovania. So zvyšujúcim sa vekom sa zväčšoval aj rozdiel vo frekvencii raňajkovania medzi zbermi
2009/2010 a 2013/2014.
Konzumácia ovocia denne alebo viackrát za deň – mierny nárast 13 roční, 15 roční
2009/2010

11D 47 % 11Ch 46 % 13D 38 % 13Ch 33 % 15D 31 % 15Ch 27 %

2013/2014

11D 49 % 11Ch 40 % 13D 32 % 13Ch 37 % 15D 33 % 15Ch 30 %

Zmeny sme zaznamenali vo výskyte dennej konzumácie ovocia školákmi medzi zbermi v rokoch
2009/2010 a 2013/2014. Chlapci vo veku 11 rokov a 13-ročné dievčatá uvádzali dennú konzumáciu
menej často ako v predchádzajúcom zbere. Naopak vyššiu konzumáciu vykazovali 13-roční chlapci.
U ostatných sme nezaznamenali štatisticky významné zmeny medzi dvoma zbermi údajov.
Konzumácia zeleniny denne, alebo viackrát za deň
2009/2010

11D 35 % 11Ch 31 % 13D 29 % 13Ch 25 % 15D 26 % 15Ch 21 %

2013/2014

11D 31 % 11Ch 28 % 13D 31 % 13Ch 26 % 15D 27 % 15Ch 20 %

Denná konzumácia zeleniny sa mierne znížila u 11-ročných chlapcov a dievčat. U starších školákov sme
nezaznamenali žiadny rozdiel medzi zbermi 2009/2010 a 2013/2014.
Každodenná konzumácia sladkostí
2009/2010

11D 39 % 11Ch 42 % 13D 47 % 13Ch 41 % 15D 45 % 15Ch 41 %

2013/2014

11D 36 % 11Ch 36 % 13D 41 % 13Ch 35 % 15D 40 % 15Ch 31 %

Vo všetkých vekových skupinách u chlapcov aj dievčat sme zaznamenali pokles dennej konzumácie
sladkostí.
Každodenná konzumácia sladených nápojov- mierny nárast 11 roční
2009/2010

11D 30 % 11Ch 33 % 13D 37 % 13Ch 38 % 15D 36 % 15Ch 43 %

2013/2014

11D 36 % 11Ch 36 % 13D 41 % 13Ch 35 % 15D 40 % 15Ch 31 %

Denná konzumácia sladených nápojov mierne stúpla v skupinách dievčat vo všetkých vekových skupinách a v skupine 13-ročných chlapcov. Pokles sme zaznamenali v skupine 15-ročných chlapcov.
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Umývanie zubov viac ako raz denne – mierny nárast
2009/2010

11D 63 % 11Ch 54 % 13D 69 % 13Ch 52 % 15D 70 % 15Ch 50 %

2013/2014

11D 71 % 11Ch 59 % 13D 72 % 13Ch 55 % 15D 76 % 15Ch 49 %

Školáci vo všetkých vekových skupinách uvádzali, že si umývajú zuby častejšie ako v predchádzajúcom
zbere, okrem skupiny 15-ročných chlapcov.
Body image
2009/2010

11D 23 % 11Ch 23 % 13D 29 % 13Ch 23 % 15D 29 % 15Ch 16 %

2013/2014

11D 22 % 11Ch 23 % 13D 35 % 13Ch 23 % 15D 36 % 15Ch 18 %

V porovnaní s predchádzajúcim zberom svoju postavu hodnotilo ako tučnú viac dievčat vo veku 13 a 15
rokov. V skupinách chlapcov a v skupine 11-ročných dievčat sme nezaznamenali žiadny rozdiel medzi
zbermi.
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< Zdravá výživa

Boris Šaršan, 12 rokov
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Užívanie
psychoaktívnych látok
Tibor Baška

12

Úvod
Užívanie návykových psychoaktívnych látok je
v súčasnosti jedným z kľúčových problémov
verejného zdravia. Vo vyspelých krajinách patria
dôsledky užívania legálnych návykových látok
t.j. alkoholu a tabaku k najvýznamnejším preventibilným príčinám predčasnej straty zdravia.
Podieľajú sa na chorobnosti a úmrtnosti populácie a choroby s nimi súvisiace vedú často k invalidizácii a strate kvality života. Osobitnú problematiku predstavujú ekonomické straty spôsobené
spoločenskými a zdravotnými dopadmi užívania
týchto látok (Global status report on noncommunicable diseases, 2014).
Medzi nelegálnymi psychoaktívnymi látkami
dominuje užívanie kanabisu. Hoci jeho spoločensko-zdravotné dopady sú nižšie ako v prípade legálnych návykových látok, nemožno
podceňovať jeho užívanie jednak vzhľadom
na priame zdravotné účinky, ako aj z dôvodu,
že predstavuje často „bránu“ k užívaniu iných,
nebezpečnejších nelegálnych drog (Degenhardt
a Hall, 2013).

Školský vek je najvýznamnejší z hľadiska prvých
kontaktov s návykovými látkami a začiatku ich
pravidelného užívania. Príčinami sú snaha dosahovať znaky dospelosti, presadzovať svoju vôľu
a vzdorovať normám. K tomu pristupuje neskúsenosť, zvedavosť, ľahká ovplyvniteľnosť spoločenským prostredím a nedostatok informácií.
Významnú úlohu zohráva podceňovanie účinkov
týchto látok na zdravie (najmä tých, ktoré sú
spôsobené dlhodobým užívaním) a riziko vzniku
závislosti. Preto má monitorovanie užívania psychoaktívnych návykových látok kľúčový význam
pre hodnotenie zdravia a správania súvisiaceho
so zdravím v tejto vekovej skupine (Robertson
a kol., 2003; Kodjo a Klein, 2002).

Bojím sa keď budem dospelá,
lebo sa zmením. Teraz v detstve
to napríklad nechcem, ale keď
budem dospelá, niekto ma prehovorí, a potom začnem aj ja.
(11 rokov)

< Preludy

Max Martin, 8 rokov
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FAJČENIE
Užívanie tabaku, predovšetkým vo forme fajčenia cigariet, predstavuje v súčasnosti vo svete
jednu z najvýznamnejších preventabilných príčin predčasnej straty zdravia (Jha a Peto, 2014).
Podľa oficiálnych informácií Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO global report: mortality
attributable to tobacco, 2012) umiera ročne na
následky užívania tabaku 5,6 milióna ľudí, najmä
v dôsledku kardiovaskulárnych chorôb a zhubných nádorov.
Slovensko patrí ku krajinám s pomerne vysokým
výskytom fajčenia. Podľa aktuálneho odhadu
Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO Report
on the Global Tobacco Epidemic 2013) jasne
prevažujú muži (34 %), ktorí tvoria viac ako dvojnásobok výskytu fajčenia u žien (16 %).
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Hoci len časť z tých detí, ktoré experimentujú
s cigaretami, sa stane neskôr pravidelnými fajčiarmi, nízky vek prvých skúseností s cigaretami
významne zvyšuje riziko dlhodobého pravidelného fajčenia v neskoršom veku (Ellickson a kol.
2001, Tucker a kol. 2003). Jedinci, ktorí získali
prvé skúsenosti s fajčením (aj jediná vyfajčená
cigareta) vo veku 11 rokov, mali v neskoršom
veku viac ako dvojnásobne vyššiu pravdepodobnosť vzniku pravidelného fajčiarskeho návyku
v porovnaní s tými, čo prvýkrát fajčili vo veku
14 rokov (Fidler a kol. 2006). Pravidelné fajčenie
počas adolescencie, popri priamych negatívnych
vplyvoch na zdravie (U.S. Department of Health
and Human Services, 2014), je aj významným
prediktorom dlhodobého užívania tabaku počas
dospelosti (Van De Ven a kol. 2010).

Skúsenosť s fajčením tabaku
Popis indikátora: Koľko dní (ak vôbec) si fajčil/a cigarety vo svojom živote?
 Nikdy
 1-2 dni
 3-5 dní
 6-9 dní
 10-19 dní
 20-29 dní
 30 dní (a viac)
Prezentovaný je výskyt respondentov, ktorí uviedli
fajčenie 1-2 dní a častejšie vo svojom živote.
Výskyt: Osobné skúsenosti s fajčením cigariet
uviedla asi polovica 15-ročných a viac ako štvrtina
13-ročných školákov. Medzi 11-ročnými kladne
odpovedala desatina chlapcov a len 5 % dievčat.

Rodové rozdiely: V oblasti osobných skúseností s fajčením sa štatisticky významné rozdiely
vyskytovali iba v skupine 11-ročných, kde chlapci
dominovali nad dievčatami (OR/CI: 1,9/1,292,87).
Rozdiely medzi vekovými skupinami: Výskyt
skúsenosti s fajčením výrazne stúpal s vekom.
Rozdiely boli štatisticky významné medzi 11a 15- ročnými chlapcami (OR/CI: 8,5/6,5611,21) i dievčatami (OR/CI: 17,4/12,27-24,71);
ako aj medzi 13- a 15-ročnými chlapcami (OR/
CI: 2,6/2,11-3,13) i dievčatami (OR/CI: 2,5/2,093,09).

Obrázok 30: Skúsenosť s fajčením tabaku (v %)

< Zahoď

Tí čo fajčia ohrozujú aj zdravie
tých čo nechcú fajčiť. (13 rokov)

Barbora Móreová, 15 rokov
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Iniciácia fajčenia vo veku 13 rokov
a menej
V 13tich sa začnú meniť chúťky,
a tak začnú fajčiť. (11 rokov)

Popis indikátora: V akom veku si prvýkrát
fajčil/a cigaretu (viac ako potiahnutie)?
 Nikdy
 11 rokov alebo menej
 12 rokov
 13 rokov
 14 rokov
 15 rokov
 16 rokov alebo viac
Na túto položku odpovedali iba 15-roční respondenti. Prezentovaný je výskyt 15-ročných respondentov, ktorí uvádzali prvé skúsenosti s fajčením vo veku 13 rokov a menej spomedzi tých,
čo už niekedy fajčili.
Výskyt a rodové rozdiely: Skorú iniciáciu fajčenia, teda fajčenie vo veku 13 rokov a menej
uviedlo 53 % chlapcov a 50 % dievčat vo veku
15 rokov (počítané z tých, čo už niekedy fajčili),
pričom rozdiely medzi chlapcami a dievčatami
neboli štatisticky významné.

< Prvá cigareta

Jakub Mach, 15 rokov
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Fajčenie tabaku v súčasnosti
(za posledných 30 dní)
Popis indikátora: Koľko dní (ak vôbec) si fajčil/a cigarety za posledných 30 dní?
 Nikdy
 1-2 dni
 3-5 dní
 6-9 dní
 10-19 dní
 20-29 dní
 30 dní (a viac)
Prezentovaný je výskyt respondentov, ktorí
uviedli fajčenie 1-2 dni a častejšie za posledných
30 dní.

Výskyt: Fajčenie tabaku v súčasnosti uviedla
štvrtina 15-ročných a desatina 13-ročných školákov. Len menej ako 5 % 11-ročných školákov
odpovedalo kladne.
Rodové rozdiely: Jedenásťroční chlapci častejšie
ako dievčatá uvádzali, že v súčasnosti fajčia (OR/
CI: 2,7/1,26-5,96). V skupine 13- a 15-ročných sa
rodové rozdiely nepotvrdili.
Rozdiely medzi vekovými skupinami: Výskyt
fajčenia v súčasnosti výrazne narastal s vekom
a rozdiely boli štatisticky významné medzi 11a 15-ročnými chlapcami (OR/CI: 9,6/6,16-15,05)
a dievčatami (OR/CI: 28,2 /14,30-55,56); ako
aj medzi 13- a 15-ročnými chlapcami (OR/CI:
3,6/2,69-4,70) a dievčatami (OR/CI: 2,9/2,283,80).

Obrázok 31: Fajčenie tabaku za posledných 30 dní (v %)
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Fajčenie tabaku aspoň raz za týždeň
Popis indikátora: Ako často fajčíš tabak v súčasnosti?

 Nefajčím
 Menej ako raz do týždňa
 Najmenej raz do týždňa, ale nie každý deň
 Každý deň
Prezentovaný je výskyt respondentov, ktorí uvádzali fajčenie najmenej raz za týždeň.
Výskyt: Výskyt pravidelného fajčenia (aspoň raz
za týždeň) sa pohyboval v rozmedzí od 1 % (11roční školáci) až po 18 % (15-ročné dievčatá).
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Rodové rozdiely: Rozdiely medzi chlapcami
a dievčatami boli malé a ani v jednej vekovej
skupine nedosahovali štatistickú významnosť.
Rozdiely medzi vekovými skupinami: Výskyt
pravidelného fajčenia (aspoň raz za týždeň)
výrazne narastal s vekom a rozdiely boli štatisticky významné medzi 11- a 15-ročnými chlapcami (OR/CI: 19,3/9,34-39,65), dievčatami (OR/
CI: 41,9/15,41-112,94) ako aj medzi 13- a 15-ročnými chlapcami (OR/CI: 3,1/2,26-4,25) a dievčatami (OR/CI: 4,6/3,27-6,40).

Obrázok 32: Fajčenie tabaku za posledný týždeň (v %)

Podľa mňa, chlapci sa chcú robiť
zaujímavejší... fajčia z frajeriny.
My máme iné... my máme maľovátka a tak.... (11 rokov)

< Ani nezačni!

Miriam Ciglanská, 15 rokov
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Postoje k fajčeniu medzi rovesníkmi
Popis indikátorov:
Čo myslíš, čo najlepšie vystihuje postoje väčšiny
(aspoň 51 %) Tvojich spolužiakov a spolužiačok
k fajčeniu cigariet?1

Čo si myslíš, koľko z Tvojich spolužiakov a spolužiačok fajčí cigarety?2
 Nikto
 Máloktorí

 Nikdy to nie je OK

 Niekoľkí

 Vyskúšať si to je OK

 Väčšina

 Občas je to OK

 Všetci

 Robiť to často je OK
Je v poriadku, ak Tvoji spolužiaci a spolužiačky
fajčia cigarety? 1
 Nikdy to nie je OK
 Vyskúšať si to je OK
 Občas je to OK
 Robiť to často je OK

Na tieto otázky odpovedali iba 13- a 15-roční
respondenti.
Prezentovaný je výskyt respondentov, ktorí
uviedli jednu z možností „Vyskúšať si to je OK“,
„Občas je to OK“ alebo „Robiť to často je OK“.

1

Prezentovaný výskyt respondentov, ktorí uviedli
možnosť „Väčšina“ alebo „Všetci“.

2

Výskyt: Asi tri štvrtiny 15-ročných dievčat (78 %)
a tretina 13-ročných chlapcov zdieľa názor, že ich
spolužiaci si myslia, že fajčenie je OK.
Menej ako tretina 13-ročných chlapcov (29 %)
a väčšina 15-ročných dievčat (60 %) zdieľa názor,
že je OK, keď spolužiaci fajčia.
Viac ako štvrtina 15-ročných dievčat (28 %)
a menej ako desatina 13-ročných chlapcov (6 %)
si myslí, že väčšina spolužiakov fajčí.

< V partii

Michaela Baraničová, 11 rokov
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Rodové rozdiely: V názore, že si spolužiaci myslia, že fajčiť cigarety je OK, zreteľne dominujú
dievčatá nad chlapcami medzi 13-ročnými (CI/
OR: 0,5/0,41-0,59) ako aj 15-ročnými (CI/OR:
0,5/0,37-0,58) školákmi.

Rozdiely medzi vekovými skupinami: Názor,
že spolužiaci si myslia, že fajčiť cigarety je OK,
bol častejší u 15-ročných školákov v porovnaní
s 13-ročnými u chlapcov (CI/OR: 0,3/0,26-0,38)
i dievčat (CI/OR: 0,3/0,24-0,36).

Dievčatá výrazne častejšie zdieľajú názor, že
je OK, keď spolužiaci fajčia u 13-ročných (CI/
OR: 0,6/0,54-0,78) ako aj 15-ročných (CI/OR:
0,7/0,56-0,83) školákov.

Názor, že je OK, keď spolužiaci fajčia, bol častejší
u 15-ročných školákov v porovnaní s 13-ročnými
u chlapcov (CI/OR: 0,4/0,33-0,49) i dievčat (CI/
OR: 0,4/0,35-0,51).

Dievčatá si výrazne častejšie myslia, že väčšina spolužiakov fajčí medzi 13-ročnými (CI/
OR: 0,5/0,36-0,68) ako aj 15-ročnými (CI/OR:
0,7/0,57-0,91) školákmi.

15-roční školáci si v porovnaní s 13-ročnými častejšie myslia, že väčšina spolužiakov fajčí a to
chlapci (CI/OR: 0,2/0,17-0,31) ako aj dievčatá
(CI/OR: 0,3/0,26-0,43).

Obrázok 33: Postoje k fajčeniu medzi rovesníkmi u 13- a 15-ročných respondentov (v %)
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Rolové správanie najlepšieho priateľa,
matky a otca týkajúce sa fajčenia
Popis indikátora:
Najlepší priateľ denne fajčí?
 Áno
 Nie
Mama denne fajčí?
 Áno
 Nie
Otec denne fajčí?
 Áno
 Nie

Na tieto otázky odpovedali len 13- a 15-roční
respondenti. Prezentovaný je výskyt rizikového
správania (fajčenia) najlepšieho priateľa, matky
či otca.
Výskyt: Asi pätina 15-ročných a desatina 13-ročných školákov uviedla, že ich najlepší priateľ
denne fajčí. Asi štvrtina 15-ročných chlapcov
a dievčat, 13-ročných dievčat a pätina 13-ročných chlapcov uviedla, že ich mama denne fajčí.
Asi tretina školákov uviedla, že ich otec denne
fajčí.
Rodové rozdiely: Približne rovnaký počet 13- aj
15-ročných dievčat a chlapcov uviedlo, že ich
najlepší priateľ, mama alebo otec denne fajčí.
Rozdiely medzi vekovými skupinami: 15-roční
chlapci (OR/CI: 0,4/0,29-0,61) a dievčatá (OR/CI:
0,4/0,25-0,56) v porovnaní s 13-ročnými častejšie uvádzali, že ich najlepší priateľ denne fajčí.
Nepotvrdili sme štatisticky významné rozdiely
medzi 13-a 15-ročnými školákmi v odpovedi na
otázku, či ich mama alebo otec denne fajčí.

< V zrkadle

Karolína Schőnová, 15 rokov
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Obrázok 34: Rolové správanie najlepšieho priateľa, matky a otca týkajúce sa fajčenia u 13- a 15-ročných respondentov (v %)

Niektoré deti fajčia pretože majú
problémy v škole, v rodine.
(13 rokov)
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KONZUMÁCIA ALKOHOLU
Išla som kúpiť alkohol pre
babku, predavačka sa ma aj
pýtala, koľko mám rokov, ale
ja som jej povedala, že je to pre
babku. Predala mi to v pohode
a ešte sa aj opýtala, či ešte
nejaký alkohol chcem.
(11 rokov)

Nadmerné užívanie alkoholu, okrem toho, že
spôsobuje viaceré chronické ochorenia, sa
významnou mierou podieľa na výskyte úrazov,
násilnom správaní a súvisí s mnohými spoločenskými problémami. Podľa relevantných odhadov pripadá na Slovensku na každého obyvateľa
vo veku 15 a viac rokov spotreba alkoholu za
jeden rok zodpovedajúca 13,0 l čistého etanolu
(európsky priemer: 10,9 l) (Global status on
alcohol and health, 2014). Tomu zodpovedajú
aj zdravotné dopady: alkohol sa u nás podieľa
13,2 % na predčasnej strate zdravia populácie
a je príčinou 11,5 % všetkých úmrtí (The European health report 2005).
Rozšírenie skúseností s užívaním alkoholu poukazuje na dostupnosť alkoholu u mládeže a zároveň odzrkadľuje spoločenskú toleranciu voči
konzumácii alkoholu. Obmedzovanie dostupnosti alkoholu deťom a adolescentom predstavuje jedno z kľúčových opatrení kontroly alkoholu (Global strategy to reduce the harmful use
of alcohol, 2010). Je veľmi účinným nástrojom
na zníženie konzumácie ako aj jeho negatívnych
dopadov v tejto vekovej skupine.
Skoré skúsenosti s pitím alkoholu a jeho pravidelná konzumácia u adolescentov vedie často
k rizikovému správaniu spojenému s nebezpečným sexuálnym správaním, užívaním iných
návykových látok a úrazmi. Okrem toho priamo
poškodzuje organizmus a zvyšuje tiež pravdepodobnosť problémov s alkoholom v dospelosti (Buchmann a kol., 2009; U.S. Department
of Health and Human Services, 2007; Marshall,
2014; Grant a kol. 2006).

< Na dne

Laura Fiľaková, 15 rokov
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Skúsenosť s konzumáciou alkoholu
Popis indikátora: Koľko dní (ak vôbec) si
pil/a alkohol vo svojom živote?
 Nikdy
 1-2 dni
 3-5 dní
 6-9 dní
 10-19 dní
 20-29 dní
 30 dní (a viac)
Prezentovaný je výskyt respondentov, ktorí
uviedli pitie alkoholu 1-2 dní a častejšie vo svojom živote

Výskyt: Osobné skúsenosti s pitím alkoholu
uviedli takmer tri štvrtiny 15-ročných a viac ako
tretina 13-ročných školákov. Medzi 11-ročnými
kladne odpovedala štvrtina chlapcov a viac ako
desatina dievčat.
Rodové rozdiely: Vo výskyte skúseností s konzumáciou alkoholu chlapci štatisticky významne
dominovali nad dievčatami, ale iba v skupine
11-ročných (OR/CI: 2,1/1,59-2,73).
Rozdiely medzi vekovými skupinami: Výskyt
skúseností s konzumáciou alkoholu výrazne stúpal s vekom. Rozdiely boli štatisticky významné
medzi 11- a 15-ročnými chlapcami (OR/CI:
7,2/5,73-8,97) i dievčatami (OR/CI: 15,4/11,8120,09); ako aj medzi 13- a 15-ročnými chlapcami (OR/CI: 3,0/2,50-3,69) i dievčatami (OR/CI:
3,6/2,92-4,35).

Obrázok 35: Skúsenosť s konzumáciou alkoholu (v %)
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Prvé skúsenosti s konzumáciou
alkoholu vo veku 13 rokov a menej
Popis indikátora: V akom veku si prvýkrát
pil/a alkohol (viac ako malé množstvo)?
 Nikdy
 11 rokov alebo menej
 12 rokov
 13 rokov
 14 rokov
 15 rokov
 16 rokov alebo viac
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Na túto otázku odpovedali iba 15-roční respondenti. Prezentovaný je výskyt respondentov,
ktorí uvádzali prvé skúsenosti s pitím alkoholu
vo veku 13 rokov a menej spomedzi tých, čo už
niekedy pili alkohol.
Výskyt a rodové rozdiely: Spomedzi tých 15-ročných školákov, ktorí už niekedy pili alkohol, získalo túto skúsenosť vo veku 13 rokov a menej
40 % chlapcov a 32 % dievčat, pričom dominancia chlapcov bola štatisticky významná (OR/CI:
1,4/1,06-1,79).

Konzumovanie alkoholu v súčasnosti
(za posledných 30 dní)
Popis indikátora: Koľko dní (ak vôbec) si
pil/a alkohol za posledných 30 dní?
 Nikdy
 1-2 dni
 3-5 dní
 6-9 dní
 10-19 dní
 20-29 dní
 30 dní (a viac)
Prezentovaný je výskyt respondentov, ktorí
uviedli pitie alkoholu 1-2 dni a častejšie za
posledných 30 dní.

Výskyt: Približne štyria z desiatich 15-ročných
školákov a pätina 13-ročných školákov uviedla
konzumáciu alkoholu aspoň raz za mesiac.
V skupine 11-ročných kladne odpovedalo 11 %
chlapcov a 5 % dievčat.
Rodové rozdiely: Viac ako dvojnásobok 11-ročných chlapcov v porovnaní s dievčatami uvádzalo
pitie alkoholu v súčasnosti (OR/CI: 2,2/1,473,31).
Rozdiely medzi vekovými skupinami: Pitie alkoholu v súčasnosti stúpalo s vekom a rozdiely
boli štatisticky významné medzi 11- a 15-ročnými chlapcami (OR/CI: 5,7/4,27-7,47), dievčatami (OR/CI: 10,8/7,52-15,45) ako aj medzi 13a 15-ročnými chlapcami (OR/CI: 3,0/2,42-3,74)
a dievčatami (OR/CI: 2,8/2,25-3,48).

Obrázok 36: Konzumovanie alkoholu za posledných 30 dní (v %)

< Tunel

Barbora Kafková, 12 rokov
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Konzumovanie alkoholu aspoň
raz za týždeň
Popis indikátora: V súčasnosti, ako často piješ
niečo alkoholické, napríklad pivo, víno alebo
liehoviny ako vodka, slivovica, borovička? Pokús
sa zahrnúť aj tie prípady, keď si vypil/a iba malé
množstvo. Zaškrtni, prosím, jedno políčko pre
každý riadok (každý riadok tejto otázky predstavoval druh alkoholického nápoja: pivo, víno,
liehoviny/pálenky, miešané alkoholické nápoje
a akékoľvek iné nápoje, ktoré obsahujú alkohol).

Prezentovaný je výskyt respondentov, ktorí
uviedli aspoň v jednom riadku možnosť „každý
deň“ alebo „každý týždeň“.
Výskyt: Menej ako štvrtina školákov uviedla pitie
alkoholu aspoň raz za týždeň. Najviac ich bolo
spomedzi 15-ročných chlapcov (21 %) a najmenej u 11-ročných dievčat (1 %).

 zriedkavo

Rodové rozdiely: Vo všetkých vekových skupinách bol výskyt konzumovania alkoholu častejší v skupine chlapcov v porovnaní so skupinou dievčat: 11-roční (OR/CI: 4,1/1,66-10,05),
13-roční (OR/CI: 2,1/1,45-3,08) a 15-roční (OR/
CI: 2,0/1,48-2,62).

 nikdy

Rozdiely medzi vekovými skupinami:

 každý deň
 každý týždeň
 každý mesiac

So zvyšovaním veku narastá výskyt pitia alkoholu aspoň raz za týždeň. Rozdiely boli štatisticky
významné medzi 11- a 15-ročnými chlapcami
(OR/CI: 8,0/5,14-12,43) a dievčatami (OR/CI:
16,6/7,19-38,20) ako aj medzi 13- a 15-ročnými
chlapcami (OR/CI: 3,0/2,27-4,01) a dievčatami
(OR/CI: 3,2/2,22-4,72).

< Smutné ráno

Kristína Járayová, 15 rokov
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Obrázok 37: Konzumovanie alkoholu za posledný týždeň v %)

Opiť sa je v pohode. Ako vyskúšať to. Nie že každý týždeň. To
zase nie. (13 rokov)
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Postoje k pitiu alkoholu medzi
rovesníkmi
Popis indikátora: Čo myslíš, čo najlepšie vystihuje postoje väčšiny (aspoň 51 %) Tvojich spolužiakov a spolužiačok na pitie alkoholu?1
 Nikdy to nie je OK
 Vyskúšať si to je OK
 Občas je to OK
 Robiť to často je OK
Je v poriadku, ak Tvoji spolužiaci a spolužiačky
pijú alkohol?1
 Nikdy to nie je OK
 Vyskúšať si to je OK
 Občas je to OK
 Robiť to často je OK
Čo si myslíš, koľko z Tvojich spolužiakov a spolužiačok pije alkohol?2
 Nikto
 Máloktorí
 Niekoľkí
 Väčšina
 Všetci
Na tieto otázky odpovedali iba 13- a 15-roční
respondenti.
Prezentovaný je výskyt respondentov, ktorí
uviedli jednu z možností „Vyskúšať si to je OK“,
„Občas je to OK“ alebo „Robiť to často je OK“.

1

Prezentovaný výskyt respondentov, ktorí uviedli
možnosť „Väčšina“ alebo „Všetci“.

2

Výskyt: Názor, že spolužiaci si myslia, že piť alkohol je OK, zdieľalo 43 % 13-ročných chlapcov až
83 % 15-ročných dievčat.
Menej ako tri štvrtiny 15-ročných a viac ako tretina 13-ročných školákov si myslí, že je OK, ak
spolužiaci pijú alkohol.
Až 35 % 15-ročných dievčat a 7 % 13-ročných
chlapcov si myslí, že väčšina spolužiakov pije
alkohol.
Rodové rozdiely: V názore, že si spolužiaci myslia, že piť alkohol je OK, dominujú dievčatá nad
chlapcami medzi 13-ročnými (CI/OR: 0,7/0,620,88) ako aj 15-ročnými (CI/OR: 0,6/0,45-0,74)
školákmi.
Názor, že je OK, keď spolužiaci pijú alkohol, zdieľajú približne rovnako často chlapci aj dievčatá
u 13-ročných aj 15-ročných školákov.
Dievčatá si výrazne častejšie myslia, že väčšina
spolužiakov pije alkohol medzi 13-ročnými (CI/
OR: 0,6/0,47-0,86) ako aj 15-ročnými (CI/OR:
0,7/0,58-0,89) školákmi.
Rozdiely medzi vekovými skupinami: Názor, že
spolužiaci si myslia, že piť alkohol je OK, bol častejší u 15-ročných školákov v porovnaní s 13-ročnými u chlapcov (CI/OR: 0,3/0,22-0,33) i dievčat
(CI/OR: 0,2/0,16-0,26).
Názor, že je OK, keď spolužiaci pijú alkohol,
bol častejší u 15-ročných školákov v porovnaní
s 13-ročnými u chlapcov (CI/OR: 0,3/0,22-0,33)
i dievčat (CI/OR: 0,3/0,23-0,35).
15-roční školáci si v porovnaní s 13-ročnými častejšie myslia, že väčšina spolužiakov pije alkohol,
a to chlapci (CI/OR: 0,2/0,15-0,27) aj dievčatá
(CI/OR: 0,2/0,18-0,29).
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Obrázok 38: Postoje k pitiu alkoholu medzi rovesníkmi u 13- a 15-ročných respondentov (v %)

Keďže dievčatá sú emocionálnejšie založené, horšie zvládajú
napríklad niektoré situácie
a preto pijú. (15 rokov)
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Rolové správanie otca, matky,
najlepšieho priateľa vzhľadom
na konzumovanie alkoholu
Popis indikátora:
Najlepší priateľ aspoň raz týždenne pije alkohol?
 Áno
 Nie
Mama aspoň raz týždenne pije alkohol?
 Áno
 Nie
Otec aspoň raz týždenne pije alkohol?
 Áno
 Nie
Na tieto otázky odpovedali iba 13- a 15-roční
respondenti. Prezentovaný je výskyt kladných
odpovedí respondentov.
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Výskyt: Asi pätina 15-ročných dievčat, tretina
15-ročných chlapcov a desatina 13-ročných školákov uviedlo, že ich najlepší priateľ pije alkohol
každý deň. Približne štvrtina 15-ročných dievčat,
13-ročných chlapcov a dievčat a pätina 15-ročných chlapcov uviedla, že mama pije alkohol
každý týždeň. Asi polovica školákov uviedla, že
otec pije alkohol každý týždeň.
Rodové rozdiely: 15-roční chlapci uvádzali častejšie ako dievčatá, že ich najlepší priateľ pije alkohol každý týždeň (CI/OR: 1,6/1,13-2,22). 15-ročné
dievčatá uvádzali častejšie ako chlapci, že ich
mama pije alkohol každý týždeň (CI/OR: 1,5/1,072,15). 13-ročné dievčatá v porovnaní s chlapcami
menej často uvádzali, že ich otec každý týždeň
pije alkohol (CI/OR: 0,8/0/60-0/98).

Rozdiely medzi vekovými skupinami: 15-roční
školáci častejšie ako 13-roční uvádzali, že ich
najlepší priateľ pije alkohol každý týždeň, a to
chlapci (CI/OR: 0,3/0,21-0,42) ako aj dievčatá
(CI/OR: 0,4/0,24-0,53). 15-roční chlapci v porovnaní s 13-ročnými menej často uvádzali, že ich
mama pije alkohol každý týždeň (0,7/0,47-0,89).
15-roční chlapci v porovnaní s 13-ročnými menej
často uvádzali, že ich otec pije alkohol každý týždeň (CI/OR: 0,7/0,49-0,86).
Obrázok 39: Rolové správanie otca, matky, najlepšieho priateľa vzhľadom na konzumovanie alkoholu
(v %)

Rodičia by sa nemali opiť a fajčiť
lebo sú ako náš vzor. (13 rokov)

< Konflikty

Barbora Zakršmídová, 13 rokov
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NADMERNÉ PITIE A OPITOSŤ
Je to pravda, viac detí pije alkohol ako fajčí, pretože alkohol je
dostupnejší a oni to berú ako
nápoj. (11 rokov)

Nárazové pitie (definované u dospelých ako
vypitie 60 g a viac alkoholu pri jednej príležitosti
v priebehu posledného týždňa), ktoré predstavuje osobitné riziko z hľadiska zdravotných
a spoločenských dopadov, sa vyskytuje u nás
asi u 15 % mužov a 2 % žien (European Status
Report on Alcohol and Health, 2010). V tomto
zmysle sú znepokojujúce epidemiologické údaje
poukazujúce v posledných rokoch na rastúci
výskyt pitia adolescentov s cieľom opitia sa,
poukazujúceho okrem iného na zvyšujúcu sa
spoločenskú toleranciu takýchto schém správania sa (Farke a Anderson 2007). To predstavuje
u adolescentov osobitný problém vzhľadom na
to, že riziko zdravotných a spoločenských následkov je pri tomto spôsobe konzumácie výrazne
vyššie (Kuntche a kol. 2004; Farke a Anderson,
2007). Okrem toho, praktizovanie takéhoto typu
pitia počas adolescencie predstavuje vyššie
riziko vzniku závislosti na alkohole v dospelosti
(McCarty a kol. 2004).

< Pomoc

Michaela Lengyelová, 12 rokov
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Nadmerná konzumácia alkoholu
Popis indikátora: Keď rozmýšľaš o bežnej príležitosti, koľko nápojov obsahujúcich alkohol
zvykneš vypiť? „Nápoj“ môže byť pohár vína
(približne dva deci), fľaša alebo plechovka piva
(približne pol litra), pohárik pálenky (približne
pol deci), alebo pohár miešaného nápoja.
 Nikdy nepijem alkohol
 Menej ako jeden nápoj
 1 nápoj
 2 nápoje
 3 nápoje
 4 nápoje
 5 alebo viac
Prezentovaný je výskyt respondentov, ktorí uvádzali vypitie viac ako jedného alkoholického
nápoja pri bežnej príležitosti.

Výskyt: Zvyčajnú konzumáciu viac ako 1 nápoja
pri jednej príležitosti uvádzala menej ako tretina
15-ročných, asi desatina 13-ročných a menej ako
5 % 11-ročných školákov.
Rodové rozdiely: Výskyt nadmernej konzumácie alkoholu štatisticky významne prevažoval
v skupine 11-ročných chlapcov v porovnaní so
skupinou 11-ročných dievčat (CI/OR 3,6/1,727,64), no v skupine 13- a 15-ročných rozdiely vo
výskyte nadmernej konzumácie alkoholu neboli
štatisticky významné.
Rozdiely medzi vekovými skupinami: Výskyt
nadmerného pitia alkoholu stúpal rovnomerne
s vekom. Rozdiely boli štatisticky významné medzi
11- a 15-ročnými chlapcami (OR/CI: 10,6/7,2015,52) a dievčatami (OR/CI: 34,3/17,46-67,52);
ako aj medzi 13- a 15-ročnými chlapcami (OR/
CI: 4,0/3,09-5,09) a dievčatami (OR/CI: 4,3/3,285,52).

Obrázok 40: Vypitie viac ako jedného alkoholického nápoja pri bežnej príležitosti (v %)
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Skúsenosť s opitosťou
Popis indikátora: Vypil/a si niekedy toľko alkoholu, že si bol/a naozaj opitý/á vo svojom živote?
Mal/a si jeden alebo viacero z príznakov: problémy s chôdzou alebo problémy s rečou/hovorením, zvracanie alebo okno (nepamätal/a si si,
čo sa stalo)?
 Nie, nikdy
 Áno, raz
 Áno, 2-3 krát
 Áno, 4-10 krát
 Áno, viac ako 10 krát
Prezentovaný je výskyt respondentov, ktorí
uviedli, že sa opili 2-3 krát a viac vo svojom živote.

Výskyt: Skúsenosť s opitosťou uviedla menej ako
tretina 15-ročných, menej ako desatina 13-ročných a asi jedno percento 11-ročných školákov.
Rodové rozdiely: Rozdiely medzi chlapcami
a dievčatami boli vo všetkých vekových skupinách štatisticky nevýznamné.
Rozdiely medzi vekovými skupinami: Výskyt
skúseností s opitosťou narastal rovnomerne
s vekom. Rozdiely boli štatisticky významné medzi
11- a 15-ročnými chlapcami (OR/CI: 40,4/19,8282,46) a dievčatami (OR/CI: 67,6/24,98-183,19)
ako aj medzi 13- a 15-ročnými chlapcami (OR/
CI: 6,1/4,55-8,13) a dievčatami (OR/CI: 4,3/3,265,63).

< Neistota

Eduard Šulc, 9 rokov
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Obrázok 41: Skúsenosť s opitosťou (v %)

Pri oslavách je to v pohode, lebo
si dám jeden pohárik, lebo sa to
sluší. Netrvá to. (11 rokov)
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Opitosť za posledných 30 dní
Popis indikátora: Vypil/a si niekedy toľko alkoholu, že si bol/a naozaj opitý/á za posledných
30 dní? Mal/a si jeden alebo viacero z príznakov:
problémy s chôdzou alebo problémy s rečou/
hovorením, zvracanie alebo okno (nepamätal/a si
si, čo sa stalo)?
 Nie, nikdy
 Áno, raz
 Áno, 2-3 krát
 Áno, 4-10 krát
 Áno, viac ako 10 krát
Prezentovaný je výskyt respondentov, ktorí
uviedli, že sa opili 2-3 krát a viac za posledných
30 dní.

Výskyt: Opitosť v priebehu posledných 30 dní
uviedla menej ako pätina 15-ročných, menej
ako desatina 13-ročných a asi jedno percento
11-ročných školákov.
Rodové rozdiely: Opitosť za posledných 30 dní
v skupine 13-ročných štatisticky významne
častejšie uviedli dievčatá ako chlapci (CI/OR:
0,6/0,41-0,91). Rodové rozdiely v skupine
11- a 15-ročných školákov neboli štatisticky
významné.
Rozdiely medzi vekovými skupinami: Výskyt
opitosti v priebehu posledného mesiaca narastal s vekom školákov a rozdiel bol štatisticky
významný medzi 11- a 15-ročnými chlapcami
(CI/OR: 5,42/8,28-28,71), dievčatami (CI/OR:
28,4/11,53-69,98) ako aj 13- a 15-ročnými chlapcami (CI/OR: 5,9/4,11-8,55) a dievčatami (CI/OR:
2,9/2,10-3,93).

Obrázok 42: Opitosť za posledných 30 dní (v %)

Labyrint >

Lukáš Cehľár, 12 rokov
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Skúsenosť s opitosťou vo veku 13 rokov
a menej
Popis indikátora: V akom veku si sa prvýkrát
opil/a?
 Nikdy
 11 rokov alebo menej
 12 rokov

Výskyt a rodové rozdiely: 36 % chlapcov a 34 %
dievčat vo veku 15 rokov, ktorí sa už niekedy
opili, uviedli skúsenosť s prvou opitosťou vo
veku 13 rokov a menej, pričom rozdiel bol štatisticky nevýznamný.

 13 rokov
 14 rokov
 15 rokov
 16 rokov alebo viac
Na túto otázku odpovedali iba 15-roční respondenti. Prezentovaný je výskyt respondentov,
ktorí uvádzali prvú opitosť vo veku 13 rokov
a menej (počítané z tých, čo sa už niekedy opili).

Keď vidím nejakú reklamu, myslím si, že je to džús, ale keď som
išla domov, na bilboarde som
úplne dole videla, že je to alkohol. (11 rokov)
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Postoje k opitiu sa medzi rovesníkmi
Popis indikátora: Čo myslíš, čo najlepšie vystihuje postoje väčšiny (aspoň 51 %) tvojich spolužiakov a spolužiačok na opitie sa niekedy?1

 Nikto

 Nikdy to nie je OK

 Máloktorí

 Vyskúšať si to je OK

 Niekoľkí

 Občas je to OK

 Väčšina

 Robiť to často je OK

 Všetci

Je v poriadku, ak sa Tvoji spolužiaci a spolužiačky
opijú niekedy? 1
 Nikdy to nie je OK
 Vyskúšať si to je OK
 Občas je to OK
 Robiť to často je OK
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Čo si myslíš, koľko z Tvojich spolužiakov a spolužiačok sa niekedy opije?2

Na tieto otázky odpovedali iba 13- a 15-roční
respondenti.
Prezentovaný je výskyt respondentov, ktorí
uviedli jednu z možností „Vyskúšať si to je OK“,
„Občas je to OK“ alebo „Robiť to často je OK“.

1

Prezentovaný výskyt respondentov, ktorí uviedli
možnosť „Väčšina“ alebo „Všetci“.

2

Výskyt: Názor, že spolužiaci si myslia, že opiť
sa niekedy je OK, zdieľala menej ako štvrtina
13-ročných chlapcov, asi tretina 13-ročných
dievčat, viac ako polovica 15-ročných chlapcov
a tri štvrtiny 15-ročných dievčat.
Menej ako pätina 13-ročných a asi polovica
15-ročných školákov si myslí, že je OK, ak sa spolužiaci niekedy opijú.
Asi 5 % 13-ročných a pätina 15-ročných školákov
si myslí, že väčšina spolužiakov sa občas opije.
Rodové rozdiely: V názore, že si spolužiaci myslia, že opiť sa niekedy je OK, dominujú dievčatá nad chlapcami medzi 13-ročnými (CI/OR:
0,5/0,43-0,64) i 15-ročnými (CI/OR: 0,6/0,510,80) školákmi.

Názor, že je OK, keď sa spolužiaci niekedy opijú,
zdieľajú približne rovnako často chlapci aj dievčatá u 13-ročných ako aj 15-ročných školákov.
Dievčatá vo veku 15 rokov si častejšie ako chlapci
myslia, že väčšina spolužiakov sa niekedy opije
(CI/OR: 0,7/0,58-0,95)
Rozdiely medzi vekovými skupinami: Názor, že
väčšina spolužiakov si myslí, že opiť sa niekedy
je OK, bol oveľa častejší u 15-ročných školákov
v porovnaní s 13-ročnými u chlapcov (CI/OR:
0,2/0,14-0,21) i dievčat (CI/OR: 0,2/0,17-0,25).
Názor, že je OK, keď sa spolužiaci niekedy opijú,
bol častejší u 15-ročných školákov v porovnaní
s 13-ročnými u chlapcov (CI/OR: 0,2/0,17-0,34)
i dievčat (CI/OR: 0,3/0,23-0,34).
15-roční školáci si v porovnaní s 13-ročnými častejšie myslia, že väčšina spolužiakov sa opije niekedy a to chlapci (CI/OR: 0,2/0,12-0,26) i dievčatá (CI/OR: 0,2/0,14-0,26).

Obrázok 43: Postoje k opitiu medzi rovesníkmi u 13- a 15-ročných respondentov (v %)

< Bludisko

Júlia Lengyelová, 8 rokov
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Rolové správanie otca, matky, najlepšieho
priateľa vzhľadom na nadmernú
konzumáciu alkoholu (opitie sa)
Popis indikátora:
Najlepší priateľ sa aspoň raz za mesiac opije?
 Áno
 Nie
Mama sa aspoň raz za mesiac opije?
 Áno
 Nie
Otec sa aspoň raz za mesiac opije?
 Áno
 Nie
Na tieto otázky odpovedali iba 13- a 15-roční respondenti. Prezentovaný je výskyt rizikové správania
(opitosť) najlepšieho priateľa, matky, alebo otca.
Výskyt: Asi štvrtina 15-ročných a približne desatina 13-ročných školákov uviedlo, že ich najlepší
priateľ sa aspoň raz za mesiac opije. Menej ako
desatina školákov uviedla, že sa ich mama aspoň
raz za mesiac opije. Asi štvrtina 15-ročných dievčat a pätina ostatných školákov uviedli, že sa ich
otec aspoň raz za mesiac opije.

Rodové rozdiely: Neboli prítomné významné
rozdiely medzi chlapcami a dievčatami v odpovediach na otázku, či sa ich najlepší priateľ aspoň
raz za mesiac opije. U 13-ročných školákov
chlapci častejšie uvádzali, že sa ich mama aspoň
raz za mesiac opije (CI/OR: 2,0/1,06-3,69). Neboli
prítomné významné rozdiely medzi chlapcami
a dievčatami v odpovediach na otázku, či sa ich
otec aspoň raz za mesiac opije.
Rozdiely medzi vekovými skupinami: 15-roční
školáci takmer trojnásobne častejšie uvádzali, že
sa ich najlepší priateľ aspoň raz za mesiac opije,
a to chlapci (CI/OR: 0,3(0,17-0,38)), ako aj dievčatá (CI/OR: 0,2/0,15-0,32). 15-roční chlapci
v porovnaní s 13-ročnými častejšie uvádzali, že
ich mama sa aspoň raz za mesiac opije (CI/OR:
2,4/1,26-4,60). 15-ročné dievčatá v porovnaní
s 13-ročnými častejšie uvádzali, že ich otec sa
opije aspoň raz za mesiac (CI/OR: 1,5/1,07-2,07).

Obrázok 44: Rolové správanie otca, matky, najlepšieho priateľa vzhľadom na nadmerné pitie alkoholu (v %)
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UŽÍVANIE KANABISU
Užívanie kanabisu, najčastejšie vo forme fajčenia marihuany, predstavuje najrozšírenejší druh
nelegálnej drogy (Degenhardt a Hall, 2012). Na
Slovensku tvorí asi polovicu všetkých priznaných
prípadov užívania nelegálnych drog (Výročná
správa o stave drogovej problematiky na Slovensku, 2008). Výskyt skúseností s užívaním marihuany možno považovať za ukazovateľ informujúci
o celkovej spoločenskej situácii v oblasti nelegálnych drog a ich rozšírenosti. Hoci ojedinelé
užitie marihuany nemusí zapríčiniť poškodenie
organizmu, jej pravidelné užívanie je spojené
s mnohými zdravotnými následkami (Ramström,
2005). Okrem toho, užívanie kanabisu predstavuje u adolescentov bránu k užívaniu iných drog,
čo tiež zvyšuje jeho negatívny verejno-zdravotnícky význam (The state of the drugs problem in
Europe, 2009).

Pred náš blok chodia takí, ktorí
majú pod 18 a počúvajú nahlas
hudbu, fajčia, zabávajú sa.
(11 rokov)

Reťazenie >

Simon van der Worp, 10 rokov
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Užívanie kanabisu
Popis indikátora: Užil/a si niekedy marihuanu/
hašiš (trávu, gandžu, marišku, haš)
»» Vo svojom živote
»» Za posledných 30 dní
 Nikdy
 1-2 dni
 3-5 dní
 6-9 dní
 10-19 dní
 20-29 dní
 30 dní (a viac)
Na túto otázku odpovedali iba 15-roční respondenti. Prezentovaný je výskyt respondentov,
ktorí uviedli užitie kanabisu 1-2 dní a častejšie vo
svojom živote a za posledných 30 dní.

Užitie za posledných
30 dní
Výskyt a rodové rozdiely: 8 % chlapcov a 5 %
dievčat vo veku 15 rokov uviedlo užitie kanabisu v priebehu posledných 30 dní, pričom prevaha chlapcov bola štatisticky významná (CI/OR:
1,6/1,04-2,48).

Užitie niekedy v živote
Výskyt a rodové rozdiely: 19 % chlapcov a 14 %
dievčat vo veku 15 rokov uviedlo užitie kanabisu
aspoň raz za život, pričom prevaha chlapcov bola
štatisticky významná (CI/OR: 1,4/1,09-1,91).

Obrázok 45: Užitie marihuany za posledných 30 dní a skúsenosť s užitím marihuany (v %)
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Postoje k užívaniu kanabisu medzi
rovesníkmi
Popis indikátora: Čo myslíš, čo najlepšie vystihuje postoje väčšiny (aspoň 51 %) tvojich spolužiakov a spolužiačok na fajčenie marihuany?1
 Nikdy to nie je OK
 Vyskúšať si to je OK
 Občas je to OK
 Robiť to často je OK
Je v poriadku, ak Tvoji spolužiaci a spolužiačky
fajčia marihuanu?1
 Nikdy to nie je OK
 Vyskúšať si to je OK
 Občas je to OK
 Robiť to často je OK
Čo si myslíš, koľko z Tvojich spolužiakov a spolužiačok fajčí marihuanu?2
 Nikto
 Máloktorí

Na tieto otázky odpovedali iba 15-roční respondenti.
Prezentovaný je výskyt respondentov, ktorí
uviedli jednu z možností „Vyskúšať si to je OK“,
„Občas je to OK“ alebo „Robiť to často je OK“.

1

Prezentovaný výskyt respondentov, ktorí uviedli
možnosť „Väčšina“ alebo „Všetci“.

2

Výskyt a rodové rozdiely: Názor, že spolužiaci si
myslia, že fajčiť marihuanu je OK, zdieľalo 39 %
chlapcov a 48 % dievčat, pričom rozdiel bol štatisticky významný (CI/OR: 0,7/0,56-0,86).
Asi tretina chlapcov a štvrtina dievčat si myslí,
že je OK, ak spolužiaci fajčia marihuanu, pričom rozdiel bol štatisticky významný (CI/OR:
1,4/1,07-1,71).
Menej ako 5 % školákov si myslí, že väčšina spolužiakov fajčí marihuanu, pričom rozdiel medzi
chlapcami a dievčatami nebol významný.

 Niekoľkí
 Väčšina
 Všetci
Obrázok 46: Postoje k užívaniu kanabisu medzi rovesníkmi u 15-ročných respondentov (v %)
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Rolové správanie otca, matky,
najlepšieho priateľa vzhľadom
na užívanie nelegálnych drog
Popis indikátora:
Najlepší priateľ užíva nejaké drogy?
 Áno
 Nie
Mama užíva nejaké drogy?
 Áno
 Nie
Otec užíva nejaké drogy?
 Áno
 Nie
Na tieto otázky odpovedali iba 13- a 15-roční
respondenti. Prezentovaný je výskyt rizikového
správania (užívanie drog) najlepšieho priateľa,
matky alebo otca.

Výskyt: Menej ako desatina 15-ročných a menej
ako 5 % 13-ročných školákov uviedlo, že ich najlepší priateľ užíva nejaké drogy. Len malý zlomok školákov uviedol, že otec alebo matka užíva
nejaké drogy.
Rodové rozdiely: Neboli prítomné významné
rozdiely medzi odpoveďami chlapcov a dievčat
ani v jednej z otázok.
Rozdiely medzi vekovými skupinami: 15-roční
chlapci (CI/OR: 0,3/0,14-0,53), ako aj dievčatá
(CI/OR: 0,2/0,09-0,48) dominujú nad 13-ročnými v kladných odpovediach na otázku, či ich
najlepší priateľ užíva nejaké drogy. Neboli prítomné významné rozdiely medzi vekovými skupinami v odpovediach na otázky týkajúce sa užívania drog matkou a otcom.

Obrázok 47: Rolové správanie otca, matky, najlepšieho priateľa vzhľadom na užívanie nelegálnych
drog (v %)
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Zmeny oproti HBSC 2009/2010
Skúsenosť s fajčením tabaku (aspoň raz v živote) – výrazné zmeny
2009/2010

11D 9 % 11Ch 20 % 13D 37 % 13Ch 43 % 15D 58 % 15Ch 63 %

2013/2014

11D 5 % 11Ch 10 % 13D 28 % 13Ch 26 % 15D 49 % 15Ch 48 %

V priebehu daného obdobia došlo v výraznému zníženiu počtov školákov udávajúcich skúsenosť s fajčením tabaku vo všetkých analyzovaných podskupinách.
Fajčenie tabaku (aspoň 1 krát za posledných 30 dní) – zmeny v takmer všetkých podskupinách
2009/2010

11D 4 % 11Ch 20 % 13D 18 % 13Ch 20 % 15D 29 % 15Ch 35 %

2013/2014

11D 1 % 11Ch 3 % 13D 11 % 13Ch 9 % 15D 26 % 15Ch 25 %

V priebehu daného obdobia došlo k štatisticky významnému zníženiu počtov školákov udávajúcich fajčenie
tabaku aspoň raz za mesiac vo všetkých analyzovaných podskupinách s výnimkou 15-ročných dievčat.
Fajčenie tabaku (aspoň raz za týždeň) – zmeny v niektorých podskupinách
2009/2010

11D 1 % 11Ch 3 % 13D 7 % 13Ch 9 % 15D 16 % 15Ch 22 %

2013/2014

11D 1 % 11Ch 1 % 13D 5 % 13Ch 6 % 15D 18 % 15Ch 17 %

V priebehu daného obdobia došlo k zníženiu počtu školákov udávajúcich týždenné fajčenie tabaku,
ktoré bolo štatisticky významné u 11-ročných chlapcov, 13-ročných dievčat a 15-ročných chlapcov.
Skorá iniciácia fajčenia tabaku 15-ročných (x≤13 rokov) – neprítomné zmeny
2009/2010

15D 47 % 15Ch 57 %

2013/2014

15D 18 % 15Ch 17 %

V priebehu daného obdobia sa nezmenilo významnou mierou percento 15-ročných školákov, ktorí prvý
raz fajčili vo veku 13 rokov a menej.
Pitie alkoholu (aspoň 1 krát za posledných 30 dní) – výrazné zmeny
2009/2010

11D 17 % 11Ch 20 % 13D 35 % 13Ch 36 % 15D 54 % 15Ch 56 %

2013/2014

11D 5 % 11Ch 11 % 13D 18 % 13Ch 19 % 15D 38 % 15Ch 41 %

V priebehu daného obdobia došlo v výraznému zníženiu počtu školákov udávajúcich pitie alkoholu
aspoň raz za posledný mesiac vo všetkých analyzovaných podskupinách.
Pitie alkoholu (aspoň raz za týždeň) – výrazné zmeny
2009/2010

11D 4 % 11Ch 7 % 13D 9 % 13Ch 14 % 15D 16 % 15Ch 29 %

2013/2014

11D 1 % 11Ch 3 % 13D 4 % 13Ch 8 % 15D 12 % 15Ch 21 %

V priebehu daného obdobia došlo v výraznému zníženiu počtu školákov udávajúcich pitie alkoholu
aspoň raz týždenne vo všetkých analyzovaných podskupinách.
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Skorá iniciácia pitia alkoholu u 15-ročných (x≤13 rokov) – prítomné zmeny
2009/2010

15D 38 % 15Ch 48 %

2013/2014

15D 32 % 15Ch 40 %

V priebehu daného obdobia sa percento 15-ročných školákov, ktorí prvý raz pili alkohol vo veku 13
rokov a menej, významne znížilo u chlapcov aj dievčat.
Nadmerné pitie alkoholu (viac ako 1 nápoj pri jednej príležitosti) – zmeny v niektorých podskupinách
2009/2010

11D 2 % 11Ch 5 % 13D 14 % 13Ch 15 % 15D 56 % 15Ch 44 %

2013/2014

11D 1 % 11Ch 4 % 13D 9 % 13Ch 10 % 15D 29 % 15Ch 32 %

Hoci u 11-ročných školákov nedošlo k zmene, u 13- a 15-ročných chlapcov aj dievčat sa znížilo percento
školákov, ktorí uviedli nadmerné pitie alkoholu.
Skúsenosť s opitosťou (aspoň 2x za život) – zmeny v niektorých podskupinách
2009/2010

11D 1 % 11Ch 2 % 13D 11 % 13Ch 12 % 15D 31 % 15Ch 40 %

2013/2014

11D 1 % 11Ch 1 % 13D 8 % 13Ch 7 % 15D 27 % 15Ch 30 %

Hoci u 11-ročných školákov nedošlo k zmene, u 13- a 15-ročných chlapcov aj dievčat sa znížilo percento
školákov, ktorí uviedli osobnú skúsenosť s opitosťou.
Skorá iniciácia opitosti u 15-ročných (x≤13 rokov) – výrazné zmeny
2009/2010

15D 26 % 15Ch 25 %

2013/2014

15D 34 % 15Ch 36 %

V priebehu daného obdobia sa výrazne zvýšilo percento 15-ročných školákov, ktorí uviedli prvú opitosť
vo svojom živote vo veku 13 rokov a menej.
Skúsenosť s užitím kanabisu u 15-ročných (x≤13 rokov) – neprítomné zmeny
2009/2010

15D 12 % 15Ch 21 %

2013/2014

15D 14 % 15Ch 19 %

V priebehu daného obdobia sa nezmenilo významnou mierou percento 15-ročných školákov, ktorí
uviedli skúsenosť s užitím kanabisu.
Užívanie kanabisu (aspoň raz za posledných 30 dní) u 15-ročných – prítomné zmeny u dievčat
2009/2010

15D 3 % 15Ch 9 %

2013/2014

15D 5 % 15Ch 8 %

V priebehu daného obdobia sa zvýšilo percento 15-ročných dievčat, ktoré uviedli užívanie kanabisu
aspoň raz za posledných 30 dní.
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Voľnočasové aktvity
Jaroslava Kopčáková

12

Úvod
Väčšina adolescentov trávi podstatnú časť
svojho dňa v škole, s rovesníkmi. Pre mnohých
je náplňou času stráveného mimo školy návšteva
organizovanej (napr. návšteva ZUŠ, individuálne
či kolektívne športy a iné) alebo neorganizovanej
voľnočasovej aktivity (napr. stretávanie sa s priateľmi pred panelákom, hra spoločenských hier,
návšteva supermarketov, čítanie kníh a iné), návšteva kostola, alebo svoj voľný čas trávia pasívne
(napr. pozeranie TV, hranie počítačových hier,
četovanie a iné). Pre adolescentov je čas, ktorý
strávia v osobnom kontakte s rovesníkmi rovnako dôležitý ako čas, ktorý s nimi strávia prostredníctvom elektronických médií (sms, četovanie, e-mail, sociálne siete).

Môj brat je malý a berie všetko
vážne. Hral počítačové hry
a večer bol zlostný, zúrivý.
(11 rokov)
Počítač je šport pre prsty.
(11 rokov)
My chlapci na školskom dvore
hráme futbal a dievčatá stoja
a kecajú. (11 rokov)

< Na kúpalisku

Karin Maliňáková, 8 rokov
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VOĽNÝ ČAS DETÍ
Indikátorov, ktoré sú pre naše zdravie prospešné
a pozitívne ho ovplyvňujú, je viacero. Patria k nim
aj voľnočasové aktivity rôzneho druhu. Počet mladých ľudí, ktorí športujú, či už organizovane alebo
rekreačne, je relatívne nízky. Na základných školách sa len relatívne malé percento žiakov venuje
pravidelnej fyzickej aktivite. Štrukturované, resp.
organizované voľnočasové aktivity zohrávajú taktiež významnú úlohu v celkovom zdraví školákov.
Zapojenie adolescentov do neštrukturovaných
voľnočasových aktivít môže byť naopak spojené
s rizikovým správaním dokonca viac ako absolútny nedostatok zapojenia sa do aktivít (Mahoney & Stattin, 2000). Lerner (2005) napríklad
pripúšťa, že existujú problémy v období dospievania, ale naznačuje, že najlepší spôsob, ako sa
im vyhnúť, je zamerať sa na silné stránky mladých
ľudí a kľúčové riešenie spočíva v schopnosti zladiť individuálne silné stránky s kontextuálnymi
(výberom vhodných aktivít pre konkrétneho jednotlivca ako napr. šport, umenie, náboženstvo,
dobrovoľníctvo, používanie počítača a iné, ktorým sa bude venovať vo svojom voľnom čase).
Jednou z činností, ktorej sa môžu deti venovať je aj
pravidelná fyzická aktivita, ktorá môže významne
prispieť k zlepšeniu kvality života, ku fyzickej a psychickej pohode adolescentov (Penedo & Dahn,
2005). Dostatočné množstvo fyzickej aktivity je spojené s množstvom pozitívnych fyzických a psychických výsledkov v oblasti zdravia (napr. sú odolnejší,
lepšie sa prispôsobujú telesnej i duševnej námahe
v škole, majú pevnejšie zdravie, menej psychických
problémov, kvalitnejší spánok a iné) (Driver a Taylor, 2000; Landhuis a kol. 2008; Lee a kol. 2012;
Nelson a Gordon-Larsen 2006; Penedo a Dahn,
2005; Powell a kol. 2011; Strong a kol. 2005).
Významnú úlohu v tom zohráva typ a množstvo
fyzickej aktivity. Naopak, nízka úroveň fyzickej
aktivity v tomto období prispieva k obezite a zlým
výsledkom v oblasti zdravia, ktoré môžu pretrvávať
až do dospelosti (Penedo a Dahn, 2005; Riddoch
a kol. 2004; Strong a kol. 2005). Všeobecne platí,
že v skupine dospievajúcich sú chlapci viac fyzicky
aktívni v porovnaní s dievčatami (Currie a kol. 2012;
Dumith a kol. 2011; Haug a kol. 2009; Kopcakova
a kol. 2014; Nader a kol. 2008; Nelson & Gordon-Larsen, 2006; Riddoch a kol. 2004; Slater & Tiggemann, 2011). Taktiež platí, že množstvo fyzickej
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aktivity klesá s vekom (Currie a kol. 2012; Haug
a  kol. 2009; Kopcakova a kol. 2014; Riddoch a kol.
2004 a iní) a zvyšuje sa so socioekonomickým statusom (Borraccino a kol. 2009). Medzi významné
faktory, ktoré môžu pomôcť k zvýšeniu aktivity
u adolescentov, patrí aj prostredie podporujúce fyzickú aktivitu (napr. ihriská a parky v okolí
domova, školy, bezpečnosť prostredia, podmienky
podporujúce aktívny transport do a zo školy a iné).
Výhody, ktoré prináša vytvorenie zdravých vzorcov
správania v detstve a adolescencii, sa prenášajú do
obdobia dospelosti. Aktívny životný štýl sa zdá byť
nevyhnutnou súčasťou zdravého dospievania detí
a mládeže.
Jednou z možných príčin inaktivity u adolescentov
je nadmerné sledovanie televízie a trávenie voľného času pri počítači. V súčasnosti sa odborníci
zhodujú, že pre zdravý vývin adolescentov by sa
pasívnemu tráveniu voľného času nemali venovať
viac ako dve hodiny denne (American Academy
of Pediatrics, 2001; Brindová a kol. 2015; Livingstone a kol. 2011). Už dve až tri hodiny denne pri
počítači (práca s počítačom alebo hranie počítačových hier) súviselo u školákov s vyšším výskytom bolestí hlavy či podráždenosťou (Brindová
a kol. 2015). Ak pri počítači alebo televízií strávili
viac ako 3 hodiny denne, pridal sa i vyšší výskyt
bolesti chrbta, problémy so spánkom, pocit
úzkosti či nervozity (tamtiež).
Medzi indikátory v oblasti zdravia patria nielen
fyzické, psychické a sociálne aspekty, ale aj spirituálne. Spirituálne zdravie je stále viac vnímané
ako samostatná časť tohto zložitého javu (Dhar
a kol. 2011). Religiozite ako súčasti duchovného
života a jej vplyvu na širokú škálu správania sa
dospievajúcich sa na Slovensku venuje štúdia
Pitela a kol. (2012). U školákov, ktorí sú viac
nábožensky založení (religiózni), sa vyskytuje
menej rizikového správania (ako je napr. fajčenie, opitosť, užívanie marihuany, zlé stravovacie
návyky, sedavé správanie, pohlavný styk a iné)
(Pitel a kol. 2012).

Pravidelná fyzická aktivita
Popis indikátora: Telesná aktivita je akákoľvek
aktivita, pri ktorej sa Ti rozbúcha srdce a pri ktorej sa zadýchaš na nejaký čas. Telesná aktivita sa
môže dosiahnuť športom, školskými aktivitami,
pri hraní sa s kamarátmi alebo cestou pešo do
školy. Niektoré príklady telesnej aktivity sú beh,
rýchla chôdza, jazda na kolieskových korčuliach,
bicyklovanie, tancovanie, jazda na skateboarde,
plávanie, futbal, basketbal a lyžovanie. Počas
posledných 7 dní, koľko dní si bol/a telesne
aktívny/a spolu najmenej 60 minút za deň?
 0 dní
 1 deň
 2 dni
 3 dni
 4 dni
 5 dní
 6 dní
 7 dní

Prezentovaný je výskyt respondentov, ktorí boli
fyzicky aktívni každý deň, najmenej 60 minút.
Výskyt: Počet školákov, ktorí udávali každodennú telesnú aktivitu sa pohyboval medzi 14 %
(15-ročné dievčatá) až 37 % (11-roční chlapci).
Rodové rozdiely: Chlapci boli fyzicky aktívni
každý deň častejšie ako dievčatá a štatisticky
významné rozdiely boli potvrdené vo všetkých
vekových skupinách (OR/CI: 11-roční: 1,6/1,302,01; 13-roční: 1,9/1,55-2,32; 15-roční: 2,0/1,532,61).
Rozdiely medzi vekovými skupinami: Starší školáci sa venovali fyzickej aktivite každý deň menej
často ako mladší školáci. Štatisticky významné
rozdiely boli potvrdené v skupine chlapcov
(OR/CI: 11- vs. 15-roční: 1,9/1,50-2,33; 13- vs.
15-roční: 1,4/1,13-1,72), aj dievčat (OR/CI: 11vs. 15-ročné: 2,3/1,77-3,02; 13- vs. 15-ročné:
1,5/1,14-1,91).

Obrázok 48: Pravidelná fyzická aktivita (v %)
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Aktívny transport
Popis indikátora: V bežný deň je hlavná časť Tvojej cesty do školy uskutočnená…?
 Chôdzou
 Bicyklom
 Autobusom, vlakom, električkou
 Autom, motocyklom, mopedom
 Iným spôsobom
V bežný deň je hlavná časť Tvojej cesty zo školy
uskutočnená…?
 Chôdzou
 Bicyklom
 Autobusom, vlakom, električkou
 Autom, motocyklom, mopedom
 Iným spôsobom

Obrázok 49: Aktívny transport do/zo školy (v %)
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Na uvedené položky odpovedala len vybraná
skupina respondentov, teda len 13- a 15-roční,
ktorí vypĺňali verziu B dotazníka. Jedenásťroční
žiaci neboli do zberu v rámci týchto položiek
zaradení. Prezentovaný je percentuálny výskyt
rôzneho druhu aktívneho transportu do/zo
školy.
Výskyt: Najčastejším spôsobom, ktorí školáci
využívajú na aktívny transport do školy ako aj
zo školy je chôdza. Uviedla to viac ako polovica
školákov pri ceste do školy a takmer dve tretiny
školákov pri ceste zo školy. Druhým najčastejším
spôsobom bol autobus, vlak, električka a tretím
auto, motocykel, moped. Uviedla to menej ako
tretina školákov pri ceste do školy a zo školy.
Bicykel ako spôsob aktívneho transportu do
školy a zo školy uviedlo v obidvoch prípadoch
iba 4 % školákov.

Rolové správanie otca, matky,
najlepšieho priateľa – pravidelný šport
Popis indikátora: Robí Tvoj/a najlepší/ia priateľ/ka, Tvoj otec alebo Tvoja mama nasledovné
veci?
Každý týždeň športuje.
 Áno
 Nie
Na uvedené položky odpovedala len vybraná
skupina respondentov, teda len 13- a 15-roční,
ktorí vypĺňali verziu A dotazníka. Jedenásťroční
školáci neboli do zberu v rámci týchto položiek
zaradení. Prezentovaný je výskyt respondentov,
ktorí uviedli že ich najlepší/ia priateľ/ka každý
týždeň športuje, ich otec každý týždeň športuje
alebo ich mama každý týždeň športuje.

Výskyt: Približne tretina 13- a 15-ročných školákov uviedla, že ich mama alebo otec každý týždeň
športuje. Najnižší výskyt bol u 15-ročných dievčat
(23 %) a najvyšší u 13-ročných dievčat (37 %). Viac
ako polovica dievčat a takmer tri štvrtiny chlapcov
vo vekovej skupine 13- a 15-ročných uviedlo, že
ich najlepší priateľ športuje každý týždeň.
Rodové rozdiely: Medzi chlapcami a dievčatami
neboli zistené štatisticky významné rozdiely
v rolovom správaní týkajúcom sa pravidelného
športu otca a matky. Vo všetkých vekových
skupinách chlapci štatisticky významne častejšie ako dievčatá uviedli, že ich najlepší/ia priateľ/ka športuje každý týždeň (OR/CI: 13-roční:
1,7/1,31-2,22; 15-roční: 1,8/1,35-2,51).

Obrázok 50: Rolové správanie otca, matky, najlepšieho priateľa– pravidelný šport (v %)

Ja som nemohol cvičiť celý
mesiac a tým som trpel.
(11 rokov)
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Prostredie podporujúce fyzickú aktivitu
Popis indikátora: Označ krížikom jeden štvorček
v každom riadku, ktorý najviac charakterizuje
miesto Tvojho bydliska.
»» Je bezpečné prechádzať sa alebo hrať počas
dňa v mojom okolí.
»» V blízkosti môjho domova sú aj ďalšie deti,
s ktorými sa dá ísť von a hrať sa.
»» V blízkosti môjho domova je miesto, kde
môžem ísť von a hrať sa.
»» V blízkosti môjho domova sú ihriská alebo
parky, kde sa môžem hrať.
»» V mojej škole sú ihriská, kde môžem behať.
»» Vždy musím povedať mojim rodičom kde
budem, keď idem von.
»» Ak idem von, vždy musím byť späť do určitého času.
 Určite áno
 Neviem sa rozhodnúť
 Určite nie
Na uvedené položky odpovedala len vybraná
skupina respondentov, teda len 13- a 15-roční,
ktorí vypĺňali verziu B dotazníka. Jedenásťroční
žiaci neboli do zberu v rámci týchto položiek
zaradení. Prezentovaný je výskyt respondentov,
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ktorí odpovedali určite áno na jednotlivé charakteristiky miesta ich bydliska.
Výskyt: Približne osem z desiatich dievčat
a chlapcov uviedlo, že je bezpečné prechádzať
sa alebo hrať počas dňa v ich okolí, v blízkosti ich
domova je miesto, kde môžu ísť von a hrať sa,
rovnako aj, že v ich škole sú ihriská, kde môžu
behať. Osem z desiatich 13-ročných a sedem
z desiatich 15-ročných uviedlo, že v blízkosti
ich domova sú aj ďalšie deti, s ktorými sa dá ísť
von a hrať sa. Približne dve tretiny 13- a 15-ročných chlapcov a dievčat uviedlo, že v blízkosti
ich domova sú ihriská alebo parky, kde sa môžu
hrať. So stúpajúcim vekom klesá pravdepodobnosť toho, že školáci musia vždy povedať svojim
rodičom kde budú, keď idú von. Percento školákov, ktorí musia vždy povedať svojim rodičom
kde budú, keď idú von tak kolísalo od 40 % (15roční chlapci) po 69 % (13-ročné dievčatá). So
stúpajúcim vekom taktiež klesá pravdepodobnosť toho, že školáci, ak idú von, vždy musia byť
späť do určitého času. Percento školákov, ktorí
vždy musia byť späť do určitého času, keď idú
von kolísalo od 39 % (15-roční chlapci) po 62 %
(13-ročné dievčatá).

Obrázok 51: Prostredie podporujúce fyzickú aktivitu (v %)

< Voľným štýlom

Filip Bácskai, 9 rokov
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Organizované voľnočasové aktivity
Popis indikátora: Robievaš vo svojom voľnom
čase niektoré z nasledujúcich organizovaných
aktivít? Myslíme tým aktivity, ktoré robievaš
v športovom alebo inom klube alebo organizácii.
»» Organizované tímové športové aktivity (futbal, basketbal, volejbal)
»» Organizované individuálne športové aktivity
(tenis, gymnastika, karate)
»» Návšteva základnej umeleckej školy (hra
na hudobný nástroj, spev, výtvarná škola,
tanec, divadlo)
»» Detské a mládežnícke organizácie (Skauting,
Domka, eRko, ZKSM)
»» Návšteva záujmového krúžku centra voľného času alebo školy (šach, modelárstvo,
debatný krúžok)
»» Stretávanie sa v kostole, spev v kostolnom
zbore (Saleziáni a pod.)
 Áno
 Nie
Na uvedené položky odpovedala len vybraná
skupina respondentov, teda len 13- a 15-roční,
ktorí vypĺňali verziu B dotazníka. Jedenásťroční
školáci neboli do zberu v rámci týchto položiek
zaradení. Prezentovaný je percentuálny výskyt
respondentov, ktorí odpovedali áno.

Ja mám krúžky do večera do
šiestej tak si to musím sama
všetko rozplánovať, kedy pôjdem
vonku, kedy na krúžok.
(11 rokov)
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Výskyt: Až dve tretiny chlapcov, ale iba o niečo
viac ako tretina dievčat uviedla, že vo svojom voľnom čase robievajú organizované tímové športové aktivity. Približne tretina školákov uviedla,
že robievajú organizované individuálne športové
aktivity, rovnako je to aj pri návšteve základnej
umeleckej školy. Približne jeden z desiatok školákov navštevuje detské a mládežnícke organizácie. Približne dvaja z desiatich školákov uviedli,
že navštevujú záujmový krúžok centra voľného
času (CVČ) alebo školy, rovnako je to aj pri stretávaní sa v kostole. Približne tretina školákov
uviedla, že nerobieva žiadnu organizovanú voľnočasovú aktivitu.
Rodové rozdiely: Chlapci v porovnaní s dievčatami častejšie uviedli, že vo svojom voľnom
čase robievajú organizované tímové športové
aktivity. Štatisticky významné rozdiely boli
medzi chlapcami a dievčatami zistené v skupine 13- a 15-ročných školákov (OR/CI: 13 roční:
2,6/2,00-3,41, 15-roční: 3,2/2,34-4,32). Chlapci
v porovnaní s dievčatami častejšie uviedli, že
robievajú organizované individuálne športové
aktivity. Štatisticky významné rozdiely boli zistené len v skupine 15-ročných školákov (OR/
CI: 12,0/1,44-2,87). Dievčatá dominovali nad
chlapcami v otázke návštevy základnej umeleckej školy. Štatisticky významné rozdiely boli
medzi chlapcami a dievčatami zistené v skupine 13- a 15-ročných školákov (OR/CI: 13 roční:
0,5/0,35-0,62, 15-roční: 0,6/0,40-0,79). Rozdiel
medzi chlapcami a dievčatami nebol štatisticky
významný v otázke návštevy detských a mládežníckych organizácií a návštevy záujmového
krúžku CVČ alebo školy. Dievčatá v porovnaní
s chlapcami častejšie uviedli, že sa stretávajú
v kostole, spievajú v kostolnom zbore. Štatisticky
významné rozdiely boli zistené len v skupine
15-ročných školákov (OR/CI: 0,6/0,42-0,97).
Dievčatá v porovnaní s chlapcami častejšie
uviedli, že nerobievajú žiadnu organizovanú
voľno-časovú aktivitu. Štatisticky významné rozdiely boli zistené len v skupine 15-ročných školákov (OR/CI: 0,7/0,54-0,97).

Obrázok 52: Organizované voľnočasové aktivity (v %)
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Neorganizované voľnočasové aktivity
Popis indikátora: Ako často sa vo svojom voľnom čase venuješ nasledujúcim činnostiam?
»» Čítanie kníh (románov, príbehov, básní…)
»» Čítanie časopisov – napr. Bravo, Bravo Girl,
ABC, Kamarát, a pod.
»» Chodenie do kina, do divadla, na výstavy, na
športové stretnutia ako divák
»» Maľovanie, modelárstvo, batikovanie, keramika, a pod.
»» Hranie kartových a stolných hier (žolík,
Carcassonne, Osadníci z Katanu, Človeče
nehnevaj sa)
»» Stretávanie sa s priateľmi pred panelákom,
na ihrisku, na lavičkách
»» Chodenie na nákupy do supermarketov pre
zábavu alebo rozptýlenie
»» Zbieranie rôznych predmetov (známok, modelov lietadiel, samolepiek a pod.)
»» Hra na hudobný nástroj
 Denne
 Niekoľkokrát za týždeň
 Niekoľkokrát za mesiac
 Nanajvýš niekoľkokrát za rok
 Nikdy
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Na uvedené položky odpovedala len vybraná
skupina respondentov, teda len 13- a 15-roční,
ktorí vypĺňali verziu B dotazníka. Jedenásťroční
školáci neboli do zberu v rámci týchto položiek
zaradení. Prezentovaný je percentuálny výskyt
respondentov, ktorí uviedli, ako často sa vo svojom voľnom čase venujú rôznym činnostiam.
Výskyt: 20 % chlapcov a 40 % dievčat uviedlo, že
čítajú knihy niekoľkokrát za týždeň alebo častejšie. V prípade čítania časopisov tak uviedlo 16 %
chlapcov a 27 % dievčat. Približne polovica chlapcov a dievčat uviedlo, že chodí do kina, divadla,
na výstavy, na športové stretnutia ako divák niekoľkokrát za mesiac a častejšie. 12 % chlapcov, ale
až 23 % dievčat uviedlo, že sa venujú maľovaniu,
modelárstvu, batikovaniu, keramike, a pod. niekoľkokrát za týždeň alebo častejšie. Hranie kartových
a stolných hier niekoľkokrát za týždeň alebo častejšie uvádza 27 % chlapcov a 15 % dievčat. V prípade stretávania sa s priateľmi pred panelákom, na
ihrisku, na lavičkách uvádzajú niekoľkokrát za týždeň alebo častejšie približne dve tretiny chlapcov
a dievčat. Približne jedna tretina chlapcov a dievčat uvádza chodenie na nákupy do supermarketov
pre zábavu alebo rozptýlenie niekoľkokrát za týždeň alebo častejšie. 16 % chlapcov a 7 % dievčat
uviedlo, že zbierajú rôzne predmety niekoľkokrát
za týždeň alebo častejšie. Hru na hudobný nástroj
uvádza niekoľkokrát za týždeň alebo častejšie 16 %
chlapcov a 20 % dievčat.

Obrázok 53: Neorganizované voľnočasové aktivity (v %)

< Na strunách melódie

Kristína Janovčíková, 11 rokov
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Sledovanie televízie
Popis indikátora: Koľko hodín denne, v Tvojom
voľnom čase, tráviš zvyčajne sledovaním TV,
videí (vrátane YouTube alebo podobných stránok), DVD a iných programov na obrazovke?
 Vôbec
 Asi polhodinu denne
 Asi 1 hodinu denne
 Asi 2 hodiny denne
 Asi 3 hodiny denne
 Asi 4 hodiny denne
 Asi 5 hodín denne
 Asi 6 hodín denne
 Asi 7 hodín alebo viac denne
Prezentovaný je výskyt respondentov, ktorí
uviedli, že počas pracovných dní sledujú televíziu denne dve a viac hodín.

Výskyt: Približne dve tretiny školákov uviedlo
sledovanie televízie dve a viac hodín denne
počas pracovných dní.
Rodové rozdiely: Nenašli sa štatisticky významné
rodové rozdiely vo výskyte pasívneho trávenia
času u 13- a 15-ročných. Vo vekovej skupine
11-ročných chlapci štatisticky významne častejšie uviedli sledovanie televízie dve a viac hodín
denne počas pracovných dní ako dievčatá (OR/
CI: 11-roční: 1,4/1,09-1,68).
Rozdiely medzi vekovými skupinami: Najmenej často trávili pasívne svoj voľný čas 11-ročné
dievčatá a chlapci. Štatisticky významné rozdiely
boli zistené medzi 11- a 15-ročnými chlapcami
(OR/CI: 0,7/0,53-0,82) a medzi 11- a 15-ročnými
dievčatami (OR/CI: 0,5/0,38-0,60).

Obrázok 54: Pasívne trávenie voľného času - sledovanie televízie (v %)

Mám telku zapnutú preto,
lebo som sám, a aby mi nebolo
smutno. (11 rokov)
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Hranie počítačových hier
Popis indikátora: Koľko hodín denne, v Tvojom
voľnom čase, tráviš zvyčajne hraním hier na
počítači, hernej konzole, tablete (napr. iPad),
smartfóne alebo na inom elektronickom zariadení (okrem pohybových a fitness hier)?
 Vôbec
 Asi polhodinu denne
 Asi 1 hodinu denne
 Asi 2 hodiny denne
 Asi 3 hodiny denne
 Asi 4 hodiny denne
 Asi 5 hodín denne
 Asi 6 hodín denne
 Asi 7 hodín alebo viac denne

Prezentovaný je výskyt respondentov, ktorí
uviedli, že počas pracovných dní hrajú počítačové hry denne dve a viac hodín.
Výskyt: Približne dve tretiny chlapcov a tretina
dievčat uviedlo hranie počítačových hier dve
a viac hodín denne počas pracovných dní.
Rodové rozdiely: Chlapci v porovnaní s dievčatami častejšie uviedli, že hrajú počítačové hry
dve a viac hodín denne. Štatisticky významné
rozdiely boli medzi chlapcami a dievčatami zistené vo všetkých vekových skupinách školákov (OR/CI: 11-roční: 12,8/2,30-3,52; 13-roční:
2,9/2,44-3,52; 15-roční: 3,6/2,88-4,50).
Rozdiely medzi vekovými skupinami: Výskyt bol
približne rovnaký vo všetkých vekových skupinách a rozdiely neboli štatisticky významné.

Obrázok 55: Pasívne trávenie voľného času - hranie počítačových hier (v %)

Kebyže sa ráta Xbox do športov,
tak ja potom športujem každý
deň. (11 rokov)
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Práca na počítači
Popis indikátora: Koľko hodín denne, v Tvojom
voľnom čase, tráviš zvyčajne používaním elektronických zariadení ako napríklad počítač, tablet (napr. iPad) alebo smartfón za iným účelom
ako hranie hier, napríklad robenie domácich
úloh, písanie e-mailov, prezeranie twitteru, facebooku, písanie si s niekým - četovanie, surfovanie na internete?
 Vôbec
 Asi polhodinu denne
 Asi 1 hodinu denne
 Asi 2 hodiny denne
 Asi 3 hodiny denne
 Asi 4 hodiny denne
 Asi 5 hodín denne
 Asi 6 hodín denne
 Asi 7 hodín alebo viac denne
Prezentovaný je výskyt respondentov, ktorí
uviedli, že počas pracovných dní pracujú na počítači denne dve a viac hodín.
Výskyt: Viac ako tretina 11-ročných školákov
uviedlo, že pracujú na počítači dve a viac hodín

denne. V skupine 13-ročných školákov tak
uviedlo 55 % chlapcov a 58 % dievčat, v prípade
15-ročných školákov je to 64 % chlapcov a 72 %
dievčat.
Rodové rozdiely: Chlapci v porovnaní s dievčatami častejšie uvádzali, že pracujú na počítači
dve a viac hodín denne iba v skupine 11-ročných. V skupine 13- a 15-ročných školákov práve
naopak, dievčatá uvádzali, že pracujú na počítači
dve a viac hodín denne častejšie ako chlapci. Štatisticky významné rozdiely boli medzi chlapcami
a dievčatami zistené v skupine 11- a 15-ročných školákov (OR/CI: 11-roční: 1,5/1,20-1,85;
15-roční: 0,7/0,55-0,87).
Rozdiely medzi vekovými skupinami: Aj chlapci
aj dievčatá s pribúdajúcim vekom častejšie uvádzali, že pracujú na počítači dve a viac hodín
denne. Štatisticky významné rozdiely boli zistené medzi 11- a 15-ročnými chlapcami (OR/CI:
0,5/0,36-0,57), ako aj medzi 13-a 15-ročnými
chlapcami (OR/CI: 0,7/0,55-0,83). Rovnako aj
medzi 11- a 15-ročnými dievčatami (OR/CI:
0,2/0,17-0,27) a 13- a 15-ročnými dievčatami
(OR/CI: 0,5/0,43-0,66).

Obrázok 56: Pasívne trávenie voľného času - práca na počítači (v %)
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Religiozita
Popis indikátora: Ako často chodíš do kostola
alebo na náboženské stretnutia?
 Viackrát za týždeň
 Približne raz za týždeň
 Približne raz za mesiac
 Niekoľkokrát za rok
 Výnimočne
 Vôbec
Na uvedené položky odpovedala len vybraná
skupina respondentov, teda 11-roční a 13a 15-roční, ktorí vypĺňali verziu B dotazníka.
Prezentovaný je výskyt respondentov, ktorí chodia do kostola alebo na náboženské stretnutia
raz za týždeň alebo častejšie.
Výskyt: Približne polovica školákov vo veku 11
rokov uviedla, že chodia do kostola alebo na
náboženské stretnutia raz za týždeň alebo čas-

tejšie. V skupine 13-ročných školákov to uviedlo
39 % dievčat a chlapcov, a v skupine 15-ročných
školákov 32 % chlapcov a 41 % dievčat.
Rodové rozdiely: Dievčatá častejšie ako chlapci
uvádzali, že chodia do kostola alebo na náboženské stretnutia raz za týždeň alebo častejšie, no
štatisticky významné rozdiely medzi chlapcami
a dievčatami boli zistené len v skupine 15-ročných školákov (OR/CI: 0,7/0,50-0,92).
Rozdiely medzi vekovými skupinami: Najmenej
často chodili do kostola alebo na náboženské
stretnutia 15-roční chlapci, naopak najčastejšie
11-ročné dievčatá. Štatisticky významné rozdiely boli zistené medzi 11- a 15-ročnými chlapcami (OR/CI: 2,0/1,50-2,57), 13- a 15-ročnými
chlapcami (OR/CI: 1,4/1,02-1,80) a medzi 11a 15-ročnými dievčatami (OR/CI: 1,4/1,07-1,80).

Obrázok 57: Religiozita (v %)

HBSC – Slovensko – 2013/2014 | Národná správa o zdraví a so zdravím súvisiacom správaní 11-, 13- a 15-ročných školákov

115

SOCIÁLNE SIETE
Pre adolescentov je čas, ktorý strávia v osobnom
kontakte s rovesníkmi rovnako dôležitý ako je
čas, ktorý s nimi strávia prostredníctvom elektronických médií (sms, četovanie, e-mail, sociálne
siete) (Blinka a kol. 2015; Livingstone a Haddon,
2009; Livingstone a kol. 2011). Virtuálny sociálny priestor slúži ako miesto pre stretávanie
sa, v ktorom jeho užívatelia komunikujú a socializujú sa, a zároveň im zabezpečuje pomerne
vysokú mieru anonymity a súkromia. V súčasnej
dobe je čoraz častejšie spomínaným problémom
kyberšikana, s ktorou sa môžu školáci stretnúť
práve pri používaní sociálnych sietí. V záujme ich
ochrany pred negatívnymi následkami existuje
viacero rád, pravidiel, odporúčaní pre bezpečné
využívanie internetu (Välimäki a kol. 2012). Adolescenti využívajú virtuálny priestor na posilne-
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nie už existujúcich a vytvorenie nových priateľských či romantických vzťahov. Podľa výsledkov
HBSC 2013/14 štúdie približne deväť z desiatich
adolescentov má vytvorený profil na sociálnych
sieťach, približne tretina z nich má vytvorených
profilov viac na niektorej sociálnej sieti. Zdá sa,
že pre súčasných adolescentov už neexistujú
striktné rozdiely medzi skutočným a virtuálnym
svetom (Anderson a McCabe, 2012). Zároveň,
priamo úmerne s vyšším výskytom využívania
internetu a nadmerným množstvom pasívne tráveného voľného času stúpajú aj rôzne psychosomatické prejavy u školákov (typickým príkladom
je narušenie spánkových zvyklostí, nechutenstvo, zanedbávanie školských povinností, ohrozený zdravý vývin adolescentov a iné).

Profil na sociálnych sieťach
Popis indikátora: Máš profil na sociálnych
sieťach, na čete alebo na komunikačnom
programe? (Facebook, Twiter, Google+, Skype,
ICQ, Messenger, Pokec, Diskusné fóra, iné).
 Áno
 Nie, nemám profil na žiadnej sociálnej
sieti, čete, ani na inom komunikačnom
programe
Na uvedené položky odpovedala len vybraná
skupina respondentov, teda len 13- a 15-roční,
ktorí vypĺňali verziu A dotazníka. Jedenásťroční
školáci neboli do zberu v rámci týchto položiek
zaradení. Prezentovaný je výskyt respondentov,
ktorí uviedli, že majú vytvorený profil na sociálnych sieťach.

Výskyt: Približne deväť z desiatich školákov
uviedlo, že má vytvorený profil na sociálnych
sieťach. Percento školákov, ktorí tak uviedli,
kolísalo od 83 % (15-roční chlapci) po 96 % (13ročné dievčatá).
Rodové rozdiely: Dievčatá častejšie ako chlapci
uviedli, že majú vytvorený profil na sociálnych
sieťach. Štatisticky významné rozdiely boli
medzi chlapcami a dievčatami zistené v skupine 13- a 15-ročných školákov (OR/CI: 13-roční:
0,4/0,27-0,72; 15-roční: 0,4/0,24-0,64).

Obrázok 58: Profil na sociálnych sieťach (v %)

Máme menej kamošov lebo všetci
sú na internete (11 rokov)
< Komunikácia

Anna Lacová, 14 rokov
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Registrácia na sociálnych sieťach
Popis indikátora: V akom veku si sa zaregistroval/a na sociálnych sieťach? (Ber, prosím, do úvahy
svoju prvú registráciu.)
 9 rokov a menej
 10 rokov
 11 rokov
 12 rokov
 13 rokov
 14 rokov
 15 rokov

Obrázok 59: Registrácia na sociálnych sieťach (v %)
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Na uvedené položky odpovedala len vybraná
skupina respondentov, teda len 13- a 15-roční,
ktorí vypĺňali verziu A dotazníka. Jedenásťroční
školáci neboli do zberu v rámci týchto položiek
zaradení. Prezentovaný je výskyt respondentov,
ktorí uviedli, že sa zaregistrovali na sociálnych
sieťach vo veku 12 rokov a menej.
Výskyt: Viac ako 80 % školákov v oboch vekových skupinách uviedlo, že sa zaregistrovalo na
sociálnej sieti vo veku nižšom ako 13 rokov.
Rodové rozdiely: Výskyt bol približne rovnaký
medzi chlapcami a dievčatami a zistené rozdiely
neboli štatisticky významné.

Profily na sociálnych sieťach
Popis indikátora: Máš na niektorej sociálnej sieti
vytvorených viac profilov?
 Áno
 Nie
Na uvedené položky odpovedala len vybraná
skupina respondentov, teda len 13- a 15-roční,
ktorí vypĺňali verziu A dotazníka. Jedenásťroční
školáci neboli do zberu v rámci týchto položiek
zaradení. Prezentovaný je výskyt respondentov,
ktorí uviedli, že majú vytvorených viac profilov
na sociálnej sieti.

Výskyt: Približne tretina školákov uviedla, že má
na niektorej sociálnej sieti vytvorených viac profilov. Najvyšší výskyt bol v skupine 13-ročných
chlapcov (42 %).
Rodové rozdiely: Chlapci častejšie ako dievčatá uviedli, že majú na niektorej sociálnej sieti
vytvorených viac profilov. Štatisticky významné
rozdiely boli medzi chlapcami a dievčatami zistené v skupine 13-ročných školákov (OR/CI:
1,4/1,07-1,82).

Obrázok 60: Viac profilov na sociálnych sieťach (v %)
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Priatelia na sociálnych sieťach
Popis indikátora: Označ, prosím, do akej miery
súhlasíš alebo nesúhlasíš s nasledujúcim tvrdením.
S prevažnou časťou mojich priateľov na sociálnych sieťach (facebook, twitter, a pod.) som sa
nikdy osobne nestretol/a.
 Rozhodne nesúhlasím
 Skôr nesúhlasím
 Skôr súhlasím
 Rozhodne súhlasím
Na uvedené položky odpovedala len vybraná
skupina respondentov, teda len 13- a 15-roční,
ktorí vypĺňali verziu A dotazníka. Jedenásťroční
školáci neboli do zberu v rámci týchto položiek
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zaradení. Prezentovaný je výskyt respondentov,
ktorí uviedli, že sa s priateľmi zo sociálnych sietí
osobne nestretol/a „rozhodne súhlasím” alebo
„skôr súhlasím”.
Výskyt: Približne štvrtina školákov v oboch vekových skupinách uviedla, že sa s prevažnou časťou priateľov zo sociálnych sietí osobne nikdy
nestretla.
Rodové rozdiely: Výskyt bol približne rovnaký
medzi chlapcami a dievčatami a zistené rozdiely
neboli štatisticky významné.

Obrázok 61: Virtuálni priatelia zo sociálnych sietí (v %)

Deti nešportujú, lebo nemajú
kamarátov a tak sedia za počítačom. (13 rokov)

< Budúcnosť

Alexander Boháč, 9 rokov
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Vplyv rodičov (otec) na obsah
a zdieľanie na sociálnej sieti
Popis indikátora: Ak máš svojich rodičov (otec)
pridaných medzi priateľov na sociálnej sieti,
ovplyvňuje to obsah, ktorý zdieľaš, alebo majú
obmedzený prístup k tomu, čo zdieľaš?
 Áno
 Nie
 Nie je medzi mojimi priateľmi na sociálnej
sieti
Na uvedené položky odpovedala len vybraná
skupina respondentov, teda len 13- a 15-roční,
ktorí vypĺňali verziu A dotazníka. Jedenásťroční
školáci neboli do zberu v rámci týchto položiek
zaradení. Prezentovaný je percentuálny výskyt

respondentov, ktorí odpovedali na otázku
o vplyve rodičov (otec) na obsah a zdieľanie na
sociálnej sieti.
Výskyt: Najviac školákov, ktorí uviedli, že ak
majú svojho otca pridaného medzi priateľov na
sociálnej sieti, ovplyvňuje to obsah, ktorý zdieľajú na sociálnej sieti, je v skupine 13- a 15-ročných chlapcov (v obidvoch prípadoch 18 % školákov). V skupine 13- a 15-ročných dievčat je tento
výskyt o niečo nižší. Približne polovica školákov
uvádza, že nemá svojho otca pridaného medzi
priateľov na sociálnej sieti.

Obrázok 62: Vplyv rodičov (otec) na obsah a zdieľanie na sociálnej sieti (v %)
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Vplyv rodičov (matka) na obsah
a zdieľanie na sociálnej sieti
Popis indikátora: Ak máš svojich rodičov (matka)
pridaných medzi priateľov na sociálnej sieti,
ovplyvňuje to obsah, ktorý zdieľaš, alebo majú
obmedzený prístup k tomu, čo zdieľaš?
 Áno
 Nie
 Nie je medzi mojimi priateľmi na sociálnej
sieti
Na uvedené položky odpovedala len vybraná
skupina respondentov, teda len 13- a 15-roční,
ktorí vypĺňali verziu A dotazníka. Jedenásťroční
školáci neboli do zberu v rámci týchto položiek

zaradení. Prezentovaný je percentuálny výskyt
respondentov, ktorí odpovedali na otázku
o vplyve rodičov (matka) na obsah a zdieľanie na
sociálnej sieti.
Výskyt: Najviac školákov, ktorí uviedli, že ak majú
svoju matku pridanú medzi priateľov na sociálnej sieti, ovplyvňuje to obsah, ktorý zdieľajú na
sociálnej sieti, je v skupine 13-ročných školákov
(26 % chlapcov a 24 % dievčat). S pribúdajúcim
vekom sa však tento počet znižuje. V skupine
15-ročných je to 19 % chlapcov a 21 % dievčat.
Viac ako tretina školákov uvádza, že nemá svoju
matku pridanú medzi priateľov na sociálnej sieti.

Obrázok 63: Vplyv rodičov (matka) na obsah a zdieľanie na sociálnej sieti (v %)
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Rizikové využívanie internetu
Popis indikátora: Ako často sa Ti stali nasledujúce veci v posledných 12 mesiacoch?
»» Nejedol/nejedla alebo nespal/a som kvôli
internetu.
»» Cítil/a som sa nepríjemne, keď som nemohol/nemohla byť na internete.
»» Pristihol/pristihla som sa, že surfujem na
internete, aj keď ma to veľmi nebaví.
»» Zanedbával/a som rodinu, priateľov, školské
povinnosti alebo koníčky kvôli času strávenému na internete.
»» Snažil/a som sa obmedziť čas, ktorý trávim
na internete, ale neúspešne.
 Veľmi často
 Často
 Občas
 Nikdy
Na uvedené položky odpovedala len vybraná
skupina respondentov, teda len 13- a 15-roční,
ktorí vypĺňali verziu A dotazníka. Jedenásťroční
školáci neboli do zberu v rámci týchto položiek
zaradení. Prezentovaný je výskyt respondentov,
ktorí uviedli “veľmi často” alebo “často” na jednotlivé typy rizikového využívania internetu.
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Výskyt: Často alebo veľmi často kvôli internetu
nejedlo alebo nespalo v poslednom roku 5 %
až 11 % školákov. Ešte vyšší bol výskyt školákov, ktorí uviedli, že sa často alebo veľmi často
cítili nepríjemne, keď nemohli byť na internete
(11 % až 17 % školákov). Menej ako jedna pätina
školákov uviedla tiež, že sa pristihli pri surfovaní
na internete, aj keď ich to nebavilo; zanedbávali rodinu, priateľov, školské povinnosti alebo
koníčky kvôli času strávenému na internete
a neúspešne sa snažili obmedziť čas, ktorý trávili
na internete.
Rodové rozdiely: Chlapci v porovnaní s dievčatami častejšie uviedli, že nejedli alebo nespali
kvôli internetu. Štatisticky významné rozdiely
boli medzi chlapcami a dievčatami zistené v skupine 13-ročných (OR/CI: 1,8/1,05-2,98) a 15-ročných školákov (OR/CI: 1,9/1,05-3,35). Chlapci
v porovnaní s dievčatami častejšie uviedli, že sa
cítili nepríjemne, keď nemohli byť na internete.
Štatisticky významné rozdiely boli zistené len
v skupine 15-ročných školákov (OR/CI: 1,8/1,102,82). Naopak medzi chlapcami a dievčatami
neboli zistené štatisticky významné rozdiely
v otázke či sa školáci pristihli pri surfovaní na
internete, aj keď ich to nebavilo. Chlapci v porovnaní s dievčatami častejšie uviedli, že zanedbávali rodinu, priateľov, školské povinnosti alebo
koníčky kvôli času strávenému na internete. Štatisticky významné rozdiely boli zistené len v skupine 13-ročných školákov (OR/CI: 1,8/1,18-2,58).
Podobná bola situácia aj v prípade keď sa školáci
neúspešne snažili obmedziť čas, ktorý trávili na
internete, chlapci dominovali nad dievčatami.
Štatisticky významné rozdiely boli zistené len
v skupine 13-ročných školákov (OR/CI: 1,5/1,062,09).

Obrázok 64: Rizikové využívanie internetu (v %)
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Zmeny oproti HBSC 2009/2010
Fyzická aktivita- nárast u 11-ročných chlapcov a dievčat, pokles u 15-ročných chlapcov
2009/2010

11D 22% 11Ch 31% 13D 16% 13Ch 31% 15D 13% 15Ch 28%

2013/2014

11D 27% 11Ch 37% 13D 19% 13Ch 31% 15D 14% 15Ch 24%

Pri porovnaní zberov 2009/2010 a 2013/2014 sme zistili štatisticky významný nárast vo výskyte pravidelnej fyzickej aktivity v skupine 11-ročných chlapcov aj dievčat. Naopak v skupine 15-ročných chlapcov
došlo k štatisticky významnému poklesu vo výskyte pravidelnej fyzickej aktivity. Takmer žiadna zmena
v oblasti pravidelnej fyzickej aktivity nenastala v skupine 13-ročných chlapcov a dievčat a v skupine
15-ročných dievčat (nezistili sme žiadne štatisticky významné rozdiely).
Pozeranie TV, DVD, video 2 a viac hodín denne – pokles u 11- a 13-ročných chlapcov a dievčat
2009/2010

11D 65% 11Ch 70% 13D 78% 13Ch 75% 15D 71% 15Ch 73%

2013/2014

11D 52% 11Ch 60% 13D 69% 13Ch 70% 15D 70% 15Ch 69%

Pri porovnaní času tráveného sledovaním TV, DVD, video (2 a viac hodín denne) v zberoch 2009/2010
a 2013/2014 sme zistili štatisticky významný pokles výskytu v skupine 11- a 13-ročných chlapcov a dievčat. Rozdiely v skupine 15-ročných školákov neboli štatisticky významné.
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Rovesníci
Daniela Bobáková, Peter Kolarčik, Jana Holubčíková

12

Úvod
Rovesníci zohrávajú vo vývine mladých ľudí
dôležitú úlohu. Slúžia ako rolové modely, posilňujú správanie a postoje, udávajú štandardy
pre sociálne porovnávanie sa a poskytujú príležitosť pre socializáciu, učenie a hru. Od detstva
smerom k adolescencii vplyv rodičov klesá a na
druhej strane vplyv rovesníkov stúpa, pričom
oba svety sa v neskorej adolescencii stávajú rovnako dôležitými a začnú sa prelínať (De Goede
a kol. 2009). Rodičia majú zásadný vplyv na
výber školy, povolania a budúce ašpirácie, rovesníci zasa na interpersonálne správanie, zábavu
a módne štandardy (Hartup, 1983). Mladí tiež
vykonávajú s rodičmi a rovesníkmi odlišné druhy
aktivít (Larson a Richards, 1991) a rovesníci
ponúkajú odlišné možnosti vyskúšať si určité
druhy správania (napr. agresívne alebo sexuálne
správanie).

Ako keď kamoš plače, že dostane
z diktátu 5 a ja mu poviem, že
nevzdávaj sa. Tak ho podporím.
(11 rokov)

< Kamarátky

Kornélia Tóthová, 6 rokov
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VZŤAHY S ROVESNÍKMI
Popularita je odrazom individuálnej reputácie v rámci rovesníckej skupiny (Cillessen a kol.
2011). Dominancia a prestíž veľmi populárnych
adolescentov im dáva moc ovplyvňovať postoje
a správanie sa ostatných. Naopak, predpokladá
sa, že málo populárni adolescenti sú najnáchylnejší podľahnúť týmto vplyvom (Söndstrom,
2011). Výskum ukazuje, že behaviorálny profil
spájajúci sa s popularitou je zmesou prosociálneho, agresívneho a rizikového správania
(Lease a kol. 2002; Mayeux a kol. 2008; Parkhurst a Hopmeyer, 1998).
Adolescenti trávia so svojimi rovesníkmi podstatnú časť dňa. Množstvo času stráveného
s rovesníkmi, najmä počas večerov, sa spája
s rizikovým správaním (Settertobulte a Matos
2004). Pre adolescentov je však čas strávený
s rovesníkmi v osobnom kontakte rovnako dôležitý ako je čas, ktorý s nimi strávia prostredníctvom elektronických médií (sms, četovanie,
e-mail, sociálne siete). Z predchádzajúceho
výskumu vyplýva, že využívanie elektronických
médií vo väčšej miere je spojené s vyššou mierou osobného kontaktu s rovesníkmi (Kuntsche
a kol. 2009). Virtuálny sociálny priestor slúži ako
miesto pre stretávanie sa, v ktorom jeho užívatelia komunikujú a socializujú sa. Adolescenti
využívajú virtuálny priestor na posilnenie už
existujúcich priateľských či romantických vzťahov. Zahrnuli virtuálny svet do svojich bežných
životov bez robenia osobitých rozdielov (Subrahmanyam a Greenfield, 2008). Zdá sa, že pre
adolescentov striktné rozdiely medzi skutočným a virtuálnym svetom už neexistujú (Anderson a McCabe, 2012). Virtuálny svet a nadmerné množstvo času tráveného v ňom môže
mať negatívny dopad napríklad na spánkové
zvyklosti, prípadne ohroziť sociálny a emocionálny vývin obetí kyberšikany.
Keďže počas adolescencie narastá objem času,
ktorý adolescenti trávia so svojimi rovesníkmi,
rovesníci tak predstavujú jeden z hlavných
zdrojov sociálnej opory. Rovesnícke skupiny sú
dôležitým zdrojom sociálnej opory a zásadným
spôsobom usmerňujú tento proces sociálneho
učenia. Počas adolescencie dochádza nielen
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k zmenám v školskom prostredí, ale aj fyzickým
zmenám a zmenám v oblasti emócií či sociálnych vzťahov. V tomto vývinovom štádiu môže
mať opora rovesníkov zásadný vplyv na to, ako
sa adolescentom podarí vysporiadať sa s týmito
zmenami (Bokhorst a kol. 2010; Pretty a kol.
1994; Vedder a kol. 2005). Adolescenti, ktorí vnímajú oporu svojich rovesníkov, dosahujú vyššiu
mieru subjektívnej pohody, majú menej emocionálnych problémov a lepšie sociálne kompetencie (Lenzi a kol. 2012).
Adolescenti cítiaci potrebu byť akceptovaní
a rešpektovaní v rámci rovesníckej skupiny
a zároveň túžiaci po individualite (Erickson, 1980)
preberajú postoje a vzorce správania, ktoré
často manifestujú ako rizikové správanie (Tarrant a kol. 2006; Nurmi, 2004). Skupiny mladých
ľudí formujúce sa v rámci dominantnej kultúry,
ktoré sa vyznačujú špecifickým životným štýlom,
spôsobom správania sa, sklonom k určitým hodnotovým preferenciám, akceptovaním či zavrhovaním určitých noriem a v neposlednom rade
hudobnými preferenciami, poznáme dnes ako
subkultúry mládeže (Nicholas 2009). Populárna
kultúra si zasa privlastnila mnohé prvky typické
pre jednotlivé subkultúry ako je štýl obliekania,
hudba, piercingy či tetovania (Moore, 2005).
V minulosti stabilné subkultúry mládeže, charakteristické pomerne vysokou mierou zviazanosti
ich členov, sa zmenili na premenlivé, kde miera
zviazanosti so subkultúrami je nižšia, nestála
alebo viacnásobná (Bennett, 2011; Blackman,
2005; Shildrick a McDonald, 2006). V súčasnosti
sa mládežnícke subkultúry na Slovensku vo vysokej miere spájajú s užívaním psychoaktívnych
látok, ako aj ďalšími druhmi rizikového správania (sexuálne, agresívne správanie, záškoláctvo)
(Bobáková, 2013).

Vnímaná popularita
Popis indikátora: Ako obľúbený si vo svojej
triede?
 1 veľmi neobľúbený
 2
 3
 4
 5
 6
 7 veľmi obľúbený
Na uvedené položky odpovedali všetci 11-roční,
no ďalej len 13- a 15-roční školáci, ktorí vypĺňali
verziu dotazníka “B”. Respondenti boli podľa
vnímania svojej popularity na základe Z skóre
(Z= (xi - priemer)/smerodajná odchýlka) rozdelení do troch kategórií: nízka popularita, stredná
popularita a vysoká popularita. Analyzovaný bol
výskyt respondentov, ktorí hodnotia svoju popularitu ako vysokú.

Výskyt: Približne 10 % až 20 % školákov vníma
svoju popularitu v rámci triedy ako nízku a približne rovnaké percento ako vysokú.
Rodové rozdiely: Vo všetkých troch vekových
skupinách hodnotili svoju popularitu ako vysokú
viac chlapci než dievčatá. Štatisticky významné
rozdiely vo vnímaní vysokej popularity boli zistené u 11-ročných školákov (OR/CI: 1,9/1,432,48).
Rozdiely medzi vekovými skupinami: S pribúdajúcim vekom klesá počet školákov, ktorí vnímajú svoju popularitu ako vysokú. Štatisticky
významný rozdiel vo vnímaní vysokej popularity bol potvrdený pri porovnaní 11-ročných
vs. 15-ročných chlapcov (OR/CI: 1,6/1,15-2,22),
13-ročných vs. 15-ročných chlapcov (OR/CI:
1,5/1,07-2,14).

Obrázok 65: Vnímaná popularita v rámci triedy (v %)
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Dôležitosť popularity
Popis indikátora: Aké dôležité je pre Teba byť
obľúbený v Tvojej triede?
 1 vôbec to nie je dôležité
 2
 3
 4
 5
 6
 7 veľmi dôležité
Na uvedené položky odpovedali všetci 11-roční,
no ďalej len 13- a 15-roční školáci, ktorí vypĺňali
verziu dotazníka “B”. Respondenti boli podľa
hodnotenia dôležitosti popularity na základe
Z skóre (Z= (xi - priemer)/smerodajná odchýlka)
rozdelení do troch kategórií: nízka dôležitosť,
stredná dôležitosť a vysoká dôležitosť. Analyzovaný bol výskyt respondentov, ktorí hodnotia
dôležitosť popularity ako vysokú.

132

Výskyt: Dôležitosť popularity hodnotilo ako
nízku 21 – 25 % respondentov a ako vysokú 10 –
18 %. Väčšina školákov považuje popularitu za
stredne dôležitú.
Rodové rozdiely: Vnímanie dôležitosti popularity sa medzi chlapcami a dievčatami takmer
nelíši. Štatisticky významný rozdiel vo vnímaní
vysokej dôležitosti popularity bol zistený len
u 11-ročných (OR/CI: 1,3/1,00-1,76).
Rozdiely medzi vekovými skupinami: S pribúdajúcim vekom klesá počet školákov, ktorí vnímajú
dôležitosť popularity ako vysokú. Štatisticky
významný rozdiel vo vnímaní vysokej dôležitosti
popularity bol potvrdený pri porovnaní 11-ročných vs. 15-ročných chlapcov (OR/CI: 1,8/1,272,63), 13-ročných vs. 15-ročných chlapcov (OR/
CI: 1,6/1,10-2,38), 11-ročných vs. 15-ročných
dievčat (OR/CI: 1,5/1,03-2,26) aj 13-ročných vs.
15-ročných dievčat (OR/CI: 1,6/1,04-2,36).

Obrázok 66: Dôležitosť popularity (v %)

< Kamarátky

Nela Šalingová, 10 rokov
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Stretávanie sa a komunikácia s rovesníkmi
Popis indikátora: Zaujíma nás, ako často robíš
nasledovné veci:
Ako často sa so svojimi priateľmi rozprávaš cez
telefón alebo s nimi komunikuješ cez internet
prostredníctvom programov ako napr. Face Time
alebo Skype?
Ako často so svojimi priateľmi komunikuješ cez
e-mail, SMS, četovacie programy (Facebook čet,
Viber) alebo sociálne siete (Facebook, MySpace,
Twitter, Youtube)?
Ako často sa stretávaš so svojimi priateľmi mimo
školy pred 8 hodinou večer?
Ako často sa stretávaš so svojimi priateľmi mimo
školy po 8 hodine večer?
 Takmer vôbec alebo nikdy
 Menej ako 1x do týždňa 3
 Každý týždeň
 Denne
Prezentovaný je výskyt respondentov, ktorí
uviedli, že robia vymenované činnosti denne.
Výskyt: Viac školákov denne komunikuje s priateľmi prostredníctvom elektronických médií
(19 – 48 %) ako sa s nimi stretáva po škole či
večer (6 – 21 %).

Rodové rozdiely: Rodové rozdiely v stretávaní sa
s priateľmi boli zistené len u 11-ročných, pričom
chlapci sa po 20:00 stretávajú s priateľmi viac
ako dievčatá (OR/CI: 2,0/1,25-3,32). Výrazné štatistické rozdiely medzi skupinou chlapcov a dievčat však boli zistené v oblasti textovej komunikácie s priateľmi vo všetkých vekových skupinách
(OR/CI: 11-roční: 0,5/0,38-0,66; OR/CI: 13-roční:
0,5/0,45-0,65; 15-roční: 0,5/0,43-0,65). Dievčatá túto komunikáciu využívajú dvakrát častejšie v porovnaní s chlapcami.
Rozdiely medzi vekovými skupinami: Výskyt
každodenného stretávania sa a komunikácie
s priateľmi je častejší v starších vekových skupinách chlapcov i dievčat. Štatisticky významné
rozdiely boli zistené vo všetkých oblastiach
(okrem stretávania sa s priateľmi pred 20:00
u 13- vs. 15-ročných dievčat), pričom výraznejšie boli pri porovnaní 11-ročných vs. 15-ročných
než pri porovnaní 13- a 15-ročných. Pomery
šancí (OR) sa pohybovali od 0,3 po 0,6 pri porovnaní 11- a 15-ročných a od 0,5 po 0,8 pri porovnaní 13- a 15-ročných (podrobné informácie sa
nachádzajú v tabuľkách na konci správy).

< Kamoši

Enikő Ráczová, 11 rokov
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Obrázok 67: Stretávanie sa s rovesníkmi (v %)

Obrázok 68: Komunikácia s rovesníkmi (v %)
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Sociálna opora rovesníkov
Popis indikátora: Zaujíma nás, ako hodnotíš
nasledujúce výroky.
»» Moji priatelia sa mi naozaj snažia pomáhať.
»» Môžem počítať s mojimi priateľmi, keď mám
problém.
»» Mám priateľov, s ktorými sa môžem podeliť
o moje radosti aj starosti.
»» S mojimi priateľmi môžem hovoriť o svojich
problémoch.
 1 vôbec nesúhlasím
 2
 3
 4
 5
 6
 7 úplne súhlasím
Na uvedené položky odpovedali všetci 11-roční,
no ďalej len 13- a 15-roční školáci, ktorí vypĺňali
verziu dotazníka “A”. Prezentovaný je výskyt respondentov, ktorí hodnotili sociálnu oporu rovesníkov číslom „6“ alebo viac.

Výskyt: Približne 60 až 80 % dievčat pociťuje
vysokú sociálnu oporu svojich rovesníkov vo
všetkých štyroch oblastiach. U chlapcov bolo
toto percento nižšie a vysokú sociálnu oporu
svojich rovesníkov pociťuje približne 50 až 60 %.
Rodové rozdiely: Štatisticky významne menej
chlapcov ako dievčat udávalo vysokú sociálnu
oporu rovesníkov vo všetkých vekových skupinách. Pomery šancí (OR) sa pohybovali medzi
0,4 a 0,6 (podrobné informácie sa nachádzajú
v tabuľkách na konci správy). Chlapcov, ktorí
pociťujú vysokú sociálnu oporu svojich rovesníkov, je teda približne o polovicu menej ako dievčat.
Rozdiely medzi vekovými skupinami: U chlapcov boli vekové rozdiely medzi 11- a 15-ročnými
pozorované pri položkách „má priateľov, s ktorými sa môže podeliť o svoje radosti aj starosti“
(OR/CI: 0,7/0,57-0,87) a môže hovoriť s priateľmi o svojich problémoch (OR/CI: 0,6/0,480,73). S vekom v týchto oblastiach sociálna
opora rovesníkov stúpa. U dievčat boli obdobné
vekové rozdiely medzi 11- a 15-ročnými pozorované vo všetkých štyroch oblastiach. Pomery
šancí (OR) sa pohybovali od 0,6 po 0,8 (podrobné informácie sa nachádzajú v tabuľkách na
konci správy).

< Rodina

Johanna Ivanová, 8 rokov
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Obrázok 69: Sociálna opora rovesníkov (v %)
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Subkultúry mládeže
Popis indikátora: Hip-Hop, Metal alebo Punk nie
sú len hudobné štýly, predstavujú tiež životný
štýl - spôsob správania a obliekania, vizáže,
názorov a záujmov.

Zaradil/a by si sám/sama seba k vyznávačom
niektorého z týchto štýlov (subkultúr)?
 Hip – hop (Rap)
 Straight Edge
 Punk (Hardcore, Anarchia…)
 Sharp, Rash, Mods (Skinheads)
 Nazi (pravicoví Skinheads, White power)
 Hooligans (fotbaloví fanúšikovia)
 Technoscéna – tanečná, klubová scéna
(Drum & bass, Techno, House…)
 Metal (Heavy metal)
 Iné, prosím, zapíš…
 Nezaradil by som sa k žiadnemu
Na uvedené položky odpovedali len 15-roční
školáci. Analyzovaný je výskyt respondentov,
ktorí by sa zaradili aspoň do jednej z uvedených
subkultúr.
Výskyt: Aspoň do jednej z uvedených subkultúr
by sa zaradilo až 52 % dievčat a 69 % chlapcov.
Najpopulárnejšou subkultúrou medzi 15-ročnými chlapcami, rovnako ako dievčatami je Hip-Hop, ku ktorému sa hlási takmer 30 % školákov.
Nasleduje Technoscéna, ku ktorej sa prihlásilo
15 % chlapcov a 9 % dievčat. S viacerými subkultúrami súčasne sa stotožnilo až 10 % chlapcov
a 7 % dievčat.
Rodové rozdiely: Vo všeobecnosti sa k subkultúram mládeže prihlásilo skoro dvakrát viac chlapcov ako dievčat (OR/CI: 15-roční: 1,9/1,52-2,42).

< Neónový pohľad

Daniela Dudláková, 14 rokov
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Obrázok 70: Príslušnosť k subkultúram mládeže (v %)
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ROMANTICKÉ VZŤAHY A SEXUÁLNE
SPRÁVANIE
Peter Kolarčik
Zážitok romantického vzťahu, zaľúbenosti
a lásky je dôležitým elementom v živote, ktorý
má významný dopad na ďalšie oblasti života, nie
len mladého človeka. Spôsob akým mladý človek
zažije svoje prvé oboznamovanie sa s romantickými vzťahmi a pocitmi, ktoré prinášajú,
má významný vplyv na jeho duševné zdravie,
budúci vývoj a ďalšie romantické vzťahy v jeho
živote. Romantický vzťah môže byť pre adolescenta prínosný v niekoľkých oblastiach: zvýšenie
sebaúcty a sebavedomia, popularita a sociálny
status, sociálne kompetencie, samostatnosť,
nezávislosť a ochrana voči sociálnej úzkosti
(Manlove a kol. 2006). Pri romantických vzťahoch sa však hovorí aj o možných negatívnych
dopadoch ako je napríklad konzumácia nelegálnych drog, delikventné správanie, problémy
v škole, prílišné zapodievanie sa vzťahom, ruminácie a prežívanie stresu (Groves a kol. 2009;
Kaestle a kol. 2002; Kjaera a Bockb 2002; Narring

a kol. 2000; Svare a kol. 2010). Byť s niekým vo
vzťahu môže so sebou priniesť ďalšie negatívne
okolnosti ako je napríklad nechcené tehotenstvo
(Bajos a Bozon, 2008), partnerské násilné správanie vo vzťahu (Hickman a kol. 2004) a zvýšenú
náchylnosť k depresívnym symptómom (Exner-Cortens a kol. 2013; Campbell, 2002). Taktiež
prípadné rozchody či rozpad vzťahu často súvisia
s epizódami depresie, somatizáciami alebo chronickými psychosomatickými poruchami (Low
a kol. 2012; Lewinsohn a kol. 1998).
Adolescentné romantické vzťahy sú taktiež
priestorom na prvotné objavovanie vlastnej
sexuality, ktoré môže viesť k prvému sexuálnemu styku a ďalšej sexuálnej aktivite. Sexuálna
aktivita u adolescentov je spájaná s rizikovejším
sexuálnym správaním, väčším rizikom nákazy
sexuálne prenosnými ochoreniami alebo neplánovaným otehotnením (Fergus a kol. 2007).

Zasnená >

Roberta Belanová, 14 rokov
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Zaľúbenosť
Popis indikátora: Bol/a si niekedy do niekoho
zaľúbený/á? (hovorí sa tomu aj „byť zamilovaný/á“ alebo „byť do niekoho“)
 Áno, do dievčaťa alebo viacerých dievčat
 Áno, do chlapca alebo viacerých chlapcov
 Nie, nikdy
Na uvedené položky odpovedali len 15-roční
školáci. Prezentovaný je výskyt respondentov,
ktorí uviedli, že „Áno, do dievčaťa alebo viacerých dievčat“ alebo „Áno, do chlapca alebo viacerých chlapcov“.

Výskyt: Prevažná väčšina 15-ročných dievčat
(89 %) a chlapcov (87 %) uviedla, že už boli niekedy do niekoho zaľúbení.
Rodové rozdiely: Rozdiely medzi chlapcami
a dievčatami v otázke zaľúbenosti neboli štatisticky významné a môžeme povedať, že chlapci
a dievčatá sú na tom rovnako.
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Správanie v romantických vzťahoch
Popis indikátora: Chodil/a si už niekedy s niekým? (hovorí sa tomu aj „mať rande“)
 Áno, s dievčaťom alebo viacerými dievčatami
 Áno, s chlapcom alebo viacerými chlapcami
 Nie, nikdy
Robil/a si v priebehu posledného roka nasledujúce veci?
 Bozkával/a si sa s niekým (za posledný rok)
 Objímal/a a maznal/a si sa s niekým (za
posledný rok)
 Hladil/a si sa s niekým na intímnych
miestach (za posledný rok)

Na uvedené položky odpovedali len 15-roční
školáci. Prezentovaný je výskyt respondentov,
ktorí uviedli, že „Áno, s dievčaťom alebo viacerých dievčatami“ alebo „Áno, s chlapcom alebo
viacerých chlapcami“ a zaškrtli „áno”.
Výskyt: Väčšina 15-ročných školákov uviedla,
že v priebehu posledného roka s niekým chodila, respektíve mala rande. Približne polovica
15-násť ročných školákov sa za posledný rok
s niekým bozkávala, takmer dve tretiny školákov sa za posledný rok s niekým objímalo alebo
maznalo a približne jedna štvrtina uviedla, že sa
v poslednom roku s niekým hladila na intímnych
miestach.
Rodové rozdiely: Chlapci randili rovnako často
ako dievčatá, ale v porovnaní s dievčatami
mali menej skúseností s bozkávaním sa (OR/CI
0,8/0,62-0,94) a objímaním sa (OR/CI 0,8/0,610,95), no mali viac skúseností s hladením na
intímnych miestach (OR/CI 1,6/1,26-2,03).

< Dvojica

Marcel Pillár, 14 rokov
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Obrázok 71: Randenie, bozkávanie, objímanie a hladenie na intímnych miestach u 15-ročných školákov (v %)
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Vyhľadávanie informácií o sexualite na
internete
Popis indikátora: Na internete je možné nájsť
rôzne informácie. Hľadal/a si tam za posledných
12 mesiacov informácie, ktoré sa týkali sexuality
(napr. čo znamená, keď ľudia majú sex, ako fungujú pohlavné orgány, aké sú pohlavne prenosné
choroby a pod.)?
 Áno
 Nie

Na uvedené položky odpovedali len 15-roční
školáci. Prezentovaný je výskyt respondentov,
ktorí uviedli „Áno”.
Výskyt: V skupine 15-ročných školákov, 26 %
dievčat a 41 % chlapcov priznalo, že za posledný
rok hľadali informácie týkajúce sa sexuality na
internete.
Rodové rozdiely: Viac chlapcov ako dievčat
priznalo vyhľadávanie informácií týkajúcich sa
sexuality na internete (OR/CI 1,9/1,52-2,40).

Obrázok 72: Hľadanie informácií týkajúcich sa sexuality na internete u 15-ročných školákov (v %)
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Rozhovory s rodičmi o sexualite
Popis indikátora:
S mojou rodinou môžem preberať témy týkajúce
sa sexuality (napr. čo znamená, keď majú ľudia
spolu sex, alebo aké sú pohlavne prenosné choroby).
 Vôbec nesúhlasím
 2
 3
 4
 5

Na uvedené položky odpovedali len 15-roční
školáci. Prezentovaný je výskyt jednotlivých
odpovedí respondentov.
Výskyt: Približne polovica 15-ročných školákov
uviedla, že súhlasí s tvrdením o tom, že so svojou
rodinou môže preberať témy týkajúce sa sexuality (odpovede 5-7).
Rodové rozdiely: Chlapci a dievčatá sa štatisticky
významne nelíšia vo vyjadreniach o možnosti
preberať témy týkajúce sa sexuality so svojou
rodinou.

 6
 Úplne súhlasím
Obrázok 73: Preberanie sexuality s rodičmi u 15-ročných adolescentov (v %)
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Pohlavná zrelosť: Výskyt menštruácie
u dievčat
Popis indikátora:
Začala si menštruovať?
 Nie, ešte som nezačala menštruovať
 Áno, začala som vo veku________ rokov
a ________ mesiacov
Vo všetkých vekových kategóriách odpovedali
na túto položku iba dievčatá. Prezentovaný je
výskyt dievčat, ktoré uviedli, že už začali menštruovať.

Rozdiely medzi vekovými skupinami: Dievčat
s menštruáciou prirodzene pribúdalo s vyšším vekom a rozdiely medzi vekovými skupinami boli štatisticky významné (13 vs. 11 OR/CI
13,9/11,05-17,46; 15 vs. 11 OR/CI 112,4/74,25170,09).
Len približne polovica dievčat (N=1211) uviedla
vek, v ktorom začali menštruovať. V skupine
15-ročných bol priemerný udaný vek prvej menšturácie 12,8 rokov (SD=1,03).

Výskyt: Výskyt menštruácie potvrdilo 18 %
11-ročných, 75 % 13-ročných a 96 % 15-ročných
oslovených dievčat.
Obrázok 74: Výskyt menštruácie u dievčat v troch vekových kategóriách (v %)
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Skúsenosť s pohlavným stykom
Popis indikátora:
Mal/a si niekedy pohlavný styk (niekedy sa tomu
hovorí „milovať sa“, „mať sex“ alebo „vyspať sa
s niekým“)?
 Áno
 Nie
Na uvedené položky odpovedali len 15-roční
školáci. Prezentovaný je výskyt respondentov,
ktorí uviedli „Áno”.
Výskyt: Skúsenosť s pohlavným stykom priznalo
14 % dievčat a 18 % chlapcov vo veku 15-rokov.
Rodové rozdiely: Rozdiely medzi chlapcami
a dievčatami v skúsenosti s pohlavným stykom
neboli štatisticky významné, čo znamená, že
približne rovnaká časť chlapcov a dievčat mala
takúto skúsenosť.

Žena >

Edmond Tomiq, 13 rokov
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O svojom prvom pohlavnom styku by
som povedal
Popis indikátora:
O svojom prvom pohlavnom styku (niekedy
sa tomu hovorí „milovať sa“, „mať sex“ alebo
„vyspať sa s niekým“) by som povedal/a:
 Chcel/a by som, aby sa to stalo skôr
 Stalo sa to v pravý čas
 Bolo by lepšie, ak by sa to stalo neskôr
 V skutočnosti som ani nechcel/a, aby sa to
stalo
 Neuvažoval/a som nad tým
Na uvedené položky odpovedali len 15-roční
školáci. Prezentovaný je výskyt jednotlivých
odpovedí školákov, ktorí už mali pohlavný styk
(N=219, chlapci N=126 (57,5 %)).

Rodové rozdiely: Chlapci a dievčatá, ktorí úž
mali pohlavný styk o svojej prvej sexuálnej skúsenosti najčastejšie hovoria, že sa stala v pravý
čas a malý rozdiel v prospech chlapcov nie je
štatisticky významný. Chlapci však v porovnaní
s dievčatami štatisticky významne viac odpovedali, že „Chcel/a by som, aby sa to stalo skôr“
(chlapci vs. dievčatá OR/CI 6,86/1,55-30,31),
kým dievčatá štatisticky významne prevažovali
v odpovediach „Bolo by lepšie, ak by sa to stalo
neskôr“ (chlapci vs. dievčatá OR/CI 0,25/CI 0,120,55) a „V skutočnosti som ani nechcel/a, aby sa
to stalo“ (chlapci vs. dievčatá OR/CI 0,19/0,050,69). Štatisticky nevýznamný bol rozdiel v odpovedi „Neuvažoval/a som nad tým“.

Výskyt: Najčastejšou odpoveďou 15-ročných
školákov, ktorí mali sexuálnu skúsenosť, bola, že
ich prvý pohlavný styk sa udial v pravý čas.
Obrázok 75: Hodnotenie svojej prvej sexuálnej skúsenosti u 15-ročných školákov, ktorí už mali
pohlavný styk (v %)
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Ochrana pred neželaným tehotenstvom
Popis indikátora:
Poslednýkrát, keď si mal/a pohlavný styk, použili
ste Ty alebo Tvoj/a partner/ka:
»» Kondóm
»» Tabletky (hormonálna antikoncepcia)
»» Tabletka “po” (napr. Escapelle, Postinor)
»» Nejaká iná metóda
 Áno
 Nie
 Neviem
Na uvedené položky odpovedali len 15-roční
školáci, ktorí už mali pohlavný styk (N=219,
chlapci N=126 (57,5%)). Prezentovaný je výskyt
respondentov, ktorí uviedli „Áno” pri konkrétnej
metóde.

Výskyt: Najčastejšie používanou metódou
ochrany pred neželaným tehotenstvom je kondóm, druhou najčastejšou je používanie inej
metódy a hormonálnej antikoncepcie a poslednou metódou je použitie „tabletky po“.
Rodové rozdiely: Štatisticky významne viac
chlapcov uviedlo, že pri poslednom pohlavnom
styku použilo kondóm (OR/CI 2,1/1,19-3,69).
Rozdiely v použití hormonálnej antikoncepcie
a inej metódy v porovnaní s dievčatami neboli
štatisticky významné. V použití „tabletky po“ sa
chlapci a dievčatá nelíšili.

Obrázok 76: Používanie vybraných druhov antikoncepcie u 15-ročných školákov, ktorí už mali
pohlavný styk (v %)
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Normy – sexuálne správanie
Popis indikátorov:

Je v poriadku ak Tvoji spolužiaci a spolužiačky: 1

Čo myslíš, čo najlepšie vystihuje postoje väčšiny
(aspoň 51 %) Tvojich spolužiakov a spolužiačok
na nasledujúce druhy správania?1

Majú sex
 Nikdy to nie je OK
 Vyskúšať si to je OK

Mať sex

 Občas je to OK

 Nikdy to nie je OK
 Vyskúšať si to je OK
 Občas je to OK

 Robiť to často je OK
Čo si myslíš, koľko z Tvojich spolužiakov a spolužiačok máva pohlavný styk?2

 Robiť to často je OK

 Nikto
 Máloktorí
 Niekoľkí
 Väčšina
 Všetci
Na tieto otázky odpovedali iba 15-roční školáci.
Prezentovaný je výskyt respondentov, ktorí
uviedli jednu z možností „Vyskúšať si to je OK“,
„Občas je to OK“, alebo „Robiť to často je OK“.

1

Prezentovaný výskyt respondentov, ktorí uviedli
možnosť „Väčšina“, alebo „Všetci“.

2

Výskyt: Zhruba dve tretiny 15-ročných chlapcov
(66 %) a dievčat (67 %) si myslia, že väčšina ich
spolužiakov pohlavný styk schvaľuje. Zároveň
zhruba viac ako polovica dievčat (54 %) a dve
tretiny chlapcov (66 %) schvaľujú pohlavný styk
u spolužiakov a spolužiačok. Avšak o tom, že
pohlavný styk spolužiaci naozaj majú je presvedčených iba 5 % dievčat a 9 % chlapcov.
Rodové rozdiely: V odhade toho, aký majú ich
spolužiaci postoj k pohlavnému styku, nie sú
štatisticky významné rozdiely medzi chlapcami
a dievčatami. To, že je v poriadku, ak spolužiaci
majú sex, si štatisticky významne častejšie myslia chlapci ako dievčatá (OR/CI: 1,7/1,35-2,08).
O tom, že väčšina spolužiakov máva pohlavný
styk je presvedčených štatisticky významne viac
chlapcov ako dievčat (OR/CI: 2,0/1,28-3,09).

< Nevinnosť

Nela Alezárová, 10 rokov
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Obrázok 77: Postoje k sexuálnemu správaniu medzi rovesníkmi u 13- a 15-ročných respondentov (v %)
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NÁSILNÉ SPRÁVANIE
Jana Holubčíková
Násilné správanie adolescentov bolo identifikované ako jedna z hlavných príčin úrazov a zranení
v tejto vekovej skupine (Molcho, Harel a kol. 2006).
Medzi najčastejšie formy násilného správania školákov patrí účasť na fyzickej bitke a šikanovanie.
Adolescenti, ktorí sa zúčastňujú na bitke, vykazujú
nižšiu úroveň životnej spokojnosti, horšie vzťahy
s rodičmi a rovesníkmi a nižšiu spokojnosť so ško-

lou (Walsh, Molcho a kol. 2013, Pickett, Iannotti
a kol. 2009, Harel 1999) v porovnaní s ostatnými
adolescentmi. Mužské pohlavie, nižší vek a iné
formy problémového správania (fajčenie, nezdravé
stravovanie, užívanie alkoholu) boli empiricky
potvrdené ako rizikové faktory násilného správania
(Swahn, Simon a kol. 2004, Sosin, Koepsell a kol.
1995). Šikanovanie je použitie opakovanej agresie jednotlivcom alebo skupinou agresorov proti
jednotlivcovi alebo malej skupine obetí (Pepler
DJ & Craig WM 2000). Je definované ako fyzické,
verbálne útoky alebo zámerná izolácia. Vyznačuje
sa nepomerom síl medzi šikanujúcim a obeťou šikanovania (Olweus D. 1991). Účasť na šikane v školskom veku zvyšuje riziko nepriaznivého vývinu
(Gini, Pozzoli 2009). Obete šikany častejšie trpia
psychosomatickými symptómami (bolesti žalúdku,
chrbta), depresiami, výkyvmi nálady (Due, Holstein
a kol. 2005), častejšie uvažujú o samovražde (Turner, Exum a kol. 2013) a užívajú vo vyššej miere
návykové látky (Molcho, Harel a kol. 2004). Obete
šikanovania majú navyše vyššiu pravdepodobnosť
trpieť depresiami v dospelosti (Ttofi, Farrington
a kol. 2011). Adolescenti, ktorí sa zapájajú do šikanovania vykazujú vo vyššej miere rizikové správanie ako fajčenie, nadmerné pitie alkoholu (Nansel, Overpeck a kol. 2001), účasť na fyzickej bitke
a nosenie zbraní (Nansel, Overpeck a kol. 2003).
Aktéri šikanovania majú častejšie problematické
vzťahy s rodičmi a horší vzťah k škole (Olweus
2011). Šikanovanie v školskom veku je taktiež
možným prediktorom delikvencie v dospelosti
(Farrington, Loeber a kol. 2011). Istá časť školákov
je zapojená do šikanovania ako obeť a aktér šikanovania zároveň. Tieto tzv. agresívne obete sa od
ostatných školákov odlišujú viacerými psycho-sociálnymi charakteristikami. Agresívne obete majú
v porovnaní s ostatnými školákmi zapojenými do
šikanovania nižšie sebavedomie (Andreou 2000,
Juvonen, Graham a kol. 2003, Pollastri, Cardemil
a kol. 2010), trpia častejšie úzkostnými stavmi (Isolan, Salum a kol. 2013), vykazujú častejšie problematické vzťahy s rovesníkmi a negatívny vzťah
k škole (O‘Brennan, Bradshaw a kol. 2009).

< V zovretí

Rudolf Pástor, 14 rokov
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Účasť na bitke
Popis indikátora: V priebehu posledných 12
mesiacov, koľkokrát si sa zúčastnil/a fyzickej
bitky.
 Nezúčastnil/a som sa fyzickej bitky v posledných 12 mesiacoch
 1 krát
 2 krát
 3 krát
 4 alebo viac krát
Prezentovaný je výskyt respondentov, ktorí
uviedli, že sa aspoň raz zúčastnili fyzickej bitky.
Výskyt: Viac ako polovica chlapcov a jedna
pätina dievčat uviedli, že sa aspoň raz za posledných 12 mesiacov zúčastnili fyzickej bitky.

Rodové rozdiely: Chlapci boli štatisticky
významne častejšie aktérmi fyzickej bitky
a to vo všetkých vekových kategóriách (OR/CI
11-roční: 6,68/5,18-8,36, 13-roční: 4,1/3,424,97, 15-roční: 3,6/2,88-4,52). Tento rozdiel sa
so zvyšujúcim vekom zmierňoval.
Rozdiely medzi vekovými skupinami: Štatisticky významné rozdiely boli zistené medzi všetkými vekovými kategóriami v skupine chlapcov
(OR/CI: 11- vs. 15-roční: 1,3/1,07-1,61; 13 vs.
15-roční: 1,2/1,00-1,45). V skupine dievčat sa
potvrdil štatisticky významný rozdiel medzi 11a 15-ročnými (OR/CI: 0,7/0,55-0,93).

Obrázok 78: Účasť na fyzickej bitke aspoň raz za posledný rok (v %)
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Obeť šikanovania
Popis indikátora: Toto sú niektoré otázky ohľadom šikanovania. Hovoríme, že spolužiak/čka je
šikanovaný/á, keď jemu alebo jej iný spolužiak/
čka alebo skupina spolužiakov povedia alebo
urobia protivné a nepríjemné veci. Šikanovanie je tiež, keď sa spolužiakovi/čke opakovane
posmievajú spôsobom, ktorý mu nie je príjemný
alebo keď je spolužiak/čka schválne vylúčený/á
z kolektívu. Šikanovanie ale nie je, keď sa dvaja
spolužiaci/čky zhruba rovnako silní/é hádajú
alebo bijú. Šikanovanie taktiež nie je, keď je spolužiak/čka podpichovaný/á kamarátskym a hravým spôsobom.
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Ako často Ti niekto takýmto spôsobom ubližoval
v škole za posledných pár mesiacov?
 Nestalo sa mi to v škole za posledných pár
mesiacov
 Stalo sa to len raz alebo dvakrát
 2- až 3× mesačne
 Asi raz za týždeň
 Niekoľkokrát za týždeň
Prezentovaný je výskyt respondentov, ktorí
uviedli, že sa stali obeťou šikanovania aspoň 2-3krát za mesiac.
Výskyt: Približne každý desiaty školák a školáčka
uviedli, že sa stali obeťou šikanovania aspoň 2-3krát za mesiac.

Rodové rozdiely: 11- a 13-roční chlapci mali
v porovnaní s dievčatami v rovnakej vekovej
kategórii vyššiu šancu stať sa obeťou šikanovania (OR/CI: 11-roční: 1,9/1,38-2,62; 13-roční:
1,3/1,02-1,80). Medzi 15-ročnými dievčatami a chlapcami sa nezistil žiadny štatisticky
významný rozdiel.

Rozdiely medzi vekovými skupinami: Obeťou
šikanovania boli štatisticky významne častejšie
11-roční ako 15-roční chlapci (OR/CI: 1,6/1,202,21). Rozdiel medzi 13- a 15-ročnými chlapcami vo výskyte šikanovania nebol štatisticky
významný. Dievčatá vo všetkých vekových
kategóriách uvádzali, že boli šikanované v rovnakej miere.

Obrázok 79: Obeť šikanovania (v %)

My sme mali spolužiaka. Nikto
ho nezvládal, ani učiteľky. On
nás bil, mlátil. On chodil aj poza
školu. (13 rokov)

< V zajatí

Lea Turzáková, 15 rokov
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Aktér šikanovania
Popis indikátora: Toto sú niektoré otázky ohľadom
šikanovania. Hovoríme, že spolužiak/čka je šikanovaný/á, keď jemu alebo jej iný spolužiak/čka alebo
skupina spolužiakov povedia alebo urobia protivné
a nepríjemné veci. Šikanovanie je tiež, keď sa spolužiakovi/čke opakovane posmievajú spôsobom,
ktorý mu nie je príjemný alebo keď je spolužiak/
čka schválne vylúčený/á z kolektívu. Šikanovanie
ale nie je, keď sa dvaja spolužiaci/čky zhruba rovnako silní/é hádajú alebo bijú. Šikanovanie taktiež
nie je, keď je spolužiak/čka podpichovaný/á kamarátskym a hravým spôsobom.
Ako často si sa zúčastnil takéhoto správania voči
inému spolužiakovi v škole za posledných pár
mesiacov?
 Nezúčastnil som sa takéhoto správania
voči inému spolužiakovi za posledných pár
mesiacov.
 Stalo sa to len raz alebo dvakrát
 2- až 3× mesačne
 Asi raz za týždeň
 Niekoľkokrát za týždeň
Obrázok 80: Aktér šikanovania (v %)
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Prezentovaný je výskyt respondentov, ktorí
uviedli, že niekoho šikanovali najmenej 2- až 3×
za mesiac
Výskyt: Asi každé desiate dievča a o niečo viac
chlapcov (14 – 17 %) priznalo, že šikanovalo najmenej 2-3 krát za mesiac.
Rodové rozdiely: Štatisticky významné rozdiely
medzi chlapcami a dievčatami boli zistené v skupine 11-ročných (OR/CI: 2,0/1,50-2,91) a 15-ročných (OR/CI: 1,8/1,34-2,46). V oboch kategóriách mali chlapci vyššiu pravdepodobnosť
zúčastniť sa takéhoto správania ako dievčatá.
V kategórii 13-ročných neboli zistené žiadne
rodové rozdiely.
Rozdiely medzi vekovými skupinami: V skupine
dievčat ani v skupine chlapcov sa nepotvrdili
žiadne štatisticky významné vekové rozdiely vo
výskyte šikanovania.

Obeť a zároveň aktér šikanovania
Popis indikátora: Vychádzajúc z predchádzajúcich dvoch otázok o výskyte šikanovania sme
identifikovali skupinu adolescentov, ktorí uviedli,
že sa šikanovania zúčastnili ako obeť aj aktér najmenej 2- až 3× za mesiac.
Prezentovaný je výskyt respondentov, ktorí
uviedli, že sa stali obeťou a zároveň boli aj
aktérmi násilia najmenej 2- až 3× za mesiac.
Výskyt: K účasti na šikanovaní ako obeť a aktér
zároveň sa prihlásilo iba 3 % dievčat a 5 % chlapcov.

Rodové rozdiely: Štatisticky významné rozdiely medzi chlapcami a dievčatami boli zistené
vo vekových kategóriách 11-ročných (OR/CI:
2,3/1,42-3,98) a 13-ročných (OR/CI: 1,6/1,032,56). V kategórii 15-ročných boli chlapci a dievčatá zastúpení v tejto kategórii v rovnakej miere.
Rozdiely medzi vekovými skupinami: V skupine
aktérov a obetí šikany zároveň neboli zistené
žiadne vekové rozdiely ani u chlapcov ani u dievčat. Výskyt tohto správania bola vo všetkých skupinách vyrovnaný (od 3 do 7 %).

Obrázok 81: Aktér a zároveň obeť šikanovania (v %)

Napríklad, keď na neho rodičia doma kričia, tak potom keď
príde do školy, tak si práve preto
vybije zlosť na spolužiakoch...
(11 rokov)
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Dôvody šikany
Popis indikátora: Označ krížikom, ktoré z nasledujúcich situácií sa ti v škole stali.
 Výsmech z rasy, farby pleti
 Výsmech z postavy, z nadváhy, podvýživy
 Výsmech z vierovyznania, náboženstva
 Výsmech zo zlej situácie v rodine (peniaze,
choroba, iné problémy)
Prezentovaný je výskyt respondentov, ktorí
uviedli spomínané dôvody šikany.
Výskyt: Výsmech z postavy bol identifikovaný
ako najčastejší dôvod šikanovania v skupinách
chlapcov aj v skupinách dievčat. Okolo 6 %
všetkých opýtaných uviedlo, že boli šikanovaní
kvôli rase alebo farbe pleti. O niečo menej bol
zastúpený výsmech zo zlej situácie v rodine a iba
okolo 3 % chlapcov a dievčat uviedlo vierovyznanie alebo náboženstvo ako dôvod toho, že boli
šikanovaní.
Obrázok 82: Dôvody šikanovania (v %)
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Rodové rozdiely: Štatisticky významné rozdiely medzi chlapcami a dievčatami boli zistené
vo vekových kategóriách 11-ročných (OR/CI:
2,3/1,42-3,98) a 13-ročných (OR/CI: 1,6/1,032,56). V kategórii 15-ročných boli chlapci a dievčatá zastúpení v tejto kategórii v rovnakej miere.
Rozdiely medzi vekovými skupinami: Šikanu
kvôli rase a farbe pokožky uvádzali menej často
11-roční chlapci (OR/CI: 0,6/0,39-0,97) a dievčatá (OR/CI: 0,5/0,32-0,83) oproti 15-ročným.
Štatisticky významný vekový rozdiel v šikane
kvôli postave sme zaznamenali iba u dievčat, kde
výskyt stúpal s vekom (OR/CI: 11- vs. 15-ročné:
0,5/0,38-0,67; 13- vs. 15-ročné: 0,7/0,59-0,96).
11-ročné dievčatá v porovnaní s 15-ročnými
štatisticky významne menej často uvádzali
šikanu kvôli náboženstvu (OR/CI: 0,4 /0,240,81) a šikanu kvôli zlej situácii v rodine (OR/CI:
0,5/0,31-0,81).

Hlásenie šikany
Popis indikátora: O tejto udalosti som informoval/a… (ak si sa s tým nestretol/la, choď na ďalšiu otázku)
 Spolužiakov
 Učiteľov
 Školského psychológa alebo výchovného
poradcu
 Rodičov, príbuzných
 Nepovedal/a som to nikomu

Prezentovaný je výskyt respondentov, ktorí
uviedli, že sa o šikane zdôverili spomínaným
osobám.
Výskyt: Skoro polovica tých, ktorí sa zúčastnili šikany, sa s touto skutočnosťou nezdôverili
nikomu. Asi štvrtina povedala o šikane rodičovi,
pätina spolužiakom a desatina učiteľovi. V najmenšej miere sa školáci zapojení do šikany zdôverovali psychológovi – len 2 %.

Obrázok 83: Hlásenie šikanovania (v %)

Ja by som to tiež nikomu nepovedala... povie sa to napríklad
doma a sú z toho len ďalšie
problémy... (11 rokov)
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Normy – šikanovanie
Popis indikátorov: Čo myslíš, čo najlepšie vystihuje postoje väčšiny (aspoň 51%) Tvojich spolužiakov a spolužiačok k šikanovaniu svojich spolužiakov?1

Čo si myslíš, koľko z Tvojich spolužiakov a spolužiačok šikanuje svojich spolužiakov?2
 Nikto
 Máloktorí

 Nikdy to nie je OK

 Niekoľkí

 Vyskúšať si to je OK

 Väčšina

 Občas je to OK
 Robiť to často je OK
Je v poriadku, ak Tvoji spolužiaci a spolužiačky
šikanujú svojich spolužiakov?1

Na tieto otázky odpovedali iba 13- a 15-roční
respondenti.

 Vyskúšať si to je OK

Prezentovaný je výskyt respondentov, ktorí
uviedli jednu z možností „Vyskúšať si to je OK“,
„Občas je to OK“, alebo „Robiť to často je OK“.

 Občas je to OK

2

 Nikdy to nie je OK

 Robiť to často je OK
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 Všetci

1

Prezentovaný výskyt respondentov, ktorí uviedli
možnosť „Väčšina“, alebo „Všetci“.

Výskyt: Viac ako pätina školákov si myslí, že ich
spolužiaci schvaľujú šikanovanie, najviac 15-roční
chlapci (27 %). Názor, že je v poriadku, ak spolužiaci a spolužiačky šikanujú svojich rovesníkov,
sa vyskytoval od 4 % (15-roční chlapci) do 16 %
(15-ročné dievčatá). Časť školákov je presvedčená, že väčšina ich spolužiakov šikanuje svojich
spolužiakov. Výskyt tohto názoru varioval od 5 %
(15-ročné dievčatá) do 9 % (13-ročné dievčatá).
Rodové rozdiely: Názor, že spolužiaci schvaľujú
šikanovanie je v skupine 15-ročných častejší
u chlapcov ako u dievčat (OR/CI:1,4/1,08-1,74).
Šikanovanie u spolužiakov schvaľovali štatisticky
významne častejšie chlapci ako dievčatá a to
tak u 13-ročných (OR/CI:2,1/1,51-3,01) tak aj
u 15-ročných (OR/CI:5,4/3,49-8,43).

Rozdiely medzi vekovými skupinami: Názor, že
spolužiaci schvaľujú šikanovanie, bol štatisticky
význame častejší u 15-ročných chlapcov v porovnaní s 13-ročnými spolužiakmi (OR/CI:0,7/0,530,83). U dievčat sa významné vekové rozdiely
nevyskytovali.
V porovnaní s 13-ročnými, štatisticky významne
viac 15-ročných chlapcov schvaľuje šikanovanie spolužiakov ostatnými spolužiakmi (OR/
CI:0,6/0,43-0,75). U dievčat sa významné vekové
rozdiely nevyskytovali.
15-ročné dievčatá si v porovnaní s 13-ročnými
štatisticky významne častejšie myslia, že väčšina ich spolužiakov šikanuje svojich rovesníkov
(OR/CI:2,0/1,37-3,02). U chlapcov sa významné
vekové rozdiely nevyskytovali.

O tom, že väčšina spolužiakov šikanuje, je presvedčených štatisticky významne viac chlapcov ako dievčat v skupine 15-ročných (OR/
CI:1,7/1,11-2,60) pričom u 13-ročných boli
rodové rozdiely nevýznamné.
Obrázok 84: Postoje k násilnému správaniu medzi rovesníkmi u 13- a 15-ročných respondentov (v %)

< Strach

Eduard Csermelyi, 9 rokov
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Zmeny oproti HBSC 2009/2010
ROMANTICKÉ VZŤAHY
Pomer dievčat, ktoré už začali menštruovať
2009/2010

11D 9% 13D 53% 15D 66%

2013/2014

11D 18% 13D 75% 15D 96%

Pri porovnaní počtu dievčat, ktoré uviedli, že už začali menštruovať, došlo k štatisticky významnému
nárastu v skupine vo všetkých troch vekových skupinách oproti zberu 2009/2010.
Priemerný vek začiatku menštruácie
2009/2010

11D 11,1 (SD=0,52) 13D 12,2 (SD=0,90) 15D 13,0 (SD=1,00)

2013/2014

11D 11,1 (SD=0,63) 13D 12,3 (SD=0,82) 15D 12,8 (SD=1,03)

Priemerný vek začiatku menštruácie sa medzi zberom 2009/2010 a 2013/2014 štatisticky významne
nelíšil ani v jednej vekovej kategórii.
Skúsenosť s pohlavným stykom
2009/2010

15D 10% 15Ch 15%

2013/2014

15D 14% 15Ch 18%

V porovnaní medzi rokom 2010 a 2014 došlo k štatisticky významnému nárastu skúsenosti s pohlavným stykom u 15-ročných dievčat a chlapcov.
Ochrana pred neželaným tehotenstvom – kondóm
2009/2010

15D 75% 15Ch 74%

2013/2014

15D 54% 15Ch 71%

V porovnaní so zberom 2009/2010 došlo k štatisticky významnému poklesu v použití kondómu pri
poslednom pohlavnom styku u chlapcov aj u dievčat.
Ochrana pred neželaným tehotenstvom – hormonálna antikoncepcia
2009/2010

15D 24% 15Ch 22%

2013/2014

15D 6% 15Ch 14%

K štatisticky významnému poklesu došlo aj v použití hormonálnej antikoncepcie pri poslednom pohlavnom styku u chlapcov aj u dievčat.
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Ochrana pred neželaným tehotenstvom – tabletka “po”
2009/2010

15D 15% 15Ch 10%

2013/2014

15D 6% 15Ch 6%

Použitie „tabletiek po“ po poslednom pohlavnom styku uviedlo štatisticky významne menej chlapcov
a menej dievčat oproti zberu 2009/2010.
Ochrana pred neželaným tehotenstvom – iná metóda
2009/2010

15D 12% 15Ch 15%

2013/2014

15D 36% 15Ch 18%

Dievčatá, ktoré už mali sex, štatisticky významne viac uvádzali použitie „inej metódy“ na zabránenie
neželanému otehotneniu pri poslednom pohlavnom styku v porovnaní so zberom 2009/2010. U chlapcov mierny nárast nebol štatisticky významný.

NÁSILNÉ SPRÁVANIE
Účasť na bitke aspoň raz za posledný rok
2009/2010 11D 19% 11Ch 53% 13D 24% 13Ch 58% 15D 24% 15Ch 52%
2013/2014 11D 17% 11Ch 57% 13D 23% 13Ch 55% 15D 22% 15Ch 51%
Pri porovnaní výskytu zapojenia sa do fyzickej bitky školákmi v zberoch 2009/2010 a 2013/2014 je
možné vidieť, že nedošlo k žiadnym zásadným zmenám. Výnimkou boli 11 roční chlapci, ktorí uvádzali,
že sa zúčastňovali bitky častejšie ako v predchádzajúcom zbere.
Obeť šikanovania
2009/2010 11D 10% 11Ch 16% 13D 10% 13Ch 13% 15D 7% 15Ch 6%
2013/2014 11D 9% 11Ch 16% 13D 9% 13Ch 11% 15D 8% 15Ch 10%
Chlapci vo veku 15 rokov uvádzali častejšie, že sa stali obeťou šikanovania v porovnaní s predchádzajúcim zberom. V ostatných kategóriách sme nezaznamenali štatisticky významné zmeny vo výskyte obetí
šikanovania.
Aktér šikanovania
2009/2010 11D 8% 11Ch 17% 13D 12% 13Ch 16% 15D 11% 15Ch 16%
2013/2014 11D 8% 11Ch 16% 13D 13% 13Ch 14% 15D 10% 15Ch 17%
V porovnaní so zberom 2009/2010 nedošlo k štatisticky významnej zmene v počte školákov, ktorí
uviedli, že šikanovali ostatných.
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Rodina
Daniela Brindová, Peter Kolarčik

12

Úvod
Rodinné prostredie patrí k najvýznamnejším
faktorom vplývajúcim na rozvoj a formovanie
dospievajúcich, čím sa priamo podieľa aj na formovaní zdravia a so zdravím súvisiaceho správania. Napriek postupnému zvyšovaniu samostatnosti a nezávislosti, rodinné vzťahy a väzby stále
zostávajú silným faktorom vplývajúcim na rozvoj
osobnosti dospievajúcich. Rodina aj so všetkými
svojimi faktormi, či už materiálno-ekonomickými (napr. zamestnanosť rodičov, majetkové
pomery) alebo psychologickými (napr. štruktúra
rodiny, vzťahy v rámci rodiny), môže zásadným
spôsobom usmerňovať tento rozvoj. Podporujúce a stabilné zázemie tak poskytuje dospievajúcim modely správania potrebné pre uchovanie
fyzického aj psychického zdravia.

Je dobré keď sa rodičia o nás
starajú, ale niekedy je to
otravné. (11 rokov)

< Starostlivosť

Viktória Dobranská, 8 rokov
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SOCIO-EKONOMICKÉ CHARAKTERISTIKY
RODINY
Peter Kolarčik
Socio-ekonomické postavenie rodiny, v ktorej
deti vyrastajú, má zásadný vplyv na život detí
čo sa odráža, okrem iného, aj na zdravotných
ukazovateľoch detí. Na socio-ekonomickú pozíciu rodiny má vplyv rozvodovosť, prípadne
strata alebo absencia jedného z rodičov z rôznych dôvodov, vzdelanie a zamestnanosť rodičov, výška príjmu a majetkové pomery rodiny.
Nízka socio-ekonomická pozícia rodiny sa často
spája s horšími zdravotnými ukazovateľmi, častejšou chorobnosťou, horšou rekonvalescen-

ciou a prognózou ochorenia a taktiež zhoršenou
dostupnosťou zdravotnej starostlivosti (Viner
a kol. 2012; Due a kol. 2003; Zambon a kol.
2006). Socio-ekonomické nerovnosti v zdraví
sú dobre dokumentované mnohými štúdiami
(Jakab & Marmot,2012; UNDP, 2011; UNICEF,
2012) a snaha o zmenšenie alebo odstránenie
socio-ekonomických rozdielov v zdraví je veľkou
výzvou pre výskum v oblasti verejného zdravia.
Rozdiely v zdraví adolescentov sú základom
nerovností v zdraví v dospelosti (Viner a kol.
2012; Dahrendorf, 1979).

< U nás doma

Júlia Lengeňová, 9 rokov
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Úplnosť rodiny
Popis indikátora:
Rodina, v ktorej žiješ je…
 Úplná vlastná (obaja rodičia sú vlastní)
 Úplná zmiešaná (jeden z rodičov nie je
vlastný)
 Neúplná

Prezentovaný je výskyt respondentov, ktorí
uviedli v akej rodine žijú.
Výskyt: Prevažná väčšina školákov uviedla, že
žije v úplnej vlastnej rodine (83 %). Takmer 8 %
školákov uviedlo, že žije v neúplnej rodine, tvorenej len jedným rodičom. Zvyšní školáci uviedli,
že žijú v rodine s jedným nevlastným rodičom
(9 %).

Obrázok 85: Úplnosť rodiny (v %)

On to zvláda celkom dobre.
Raz je u mamy a raz je u otca.
A furt si dačo zabudne, lebo raz
to nechá u mamy a raz u otca.
(11 rokov)
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Najvyššie vzdelanie rodičov
Popis indikátora:
Akú školu, aké vzdelanie majú ukončené Tvoji
rodičia?
 Základná škola (ukončená alebo neukončená)
 Stredná odborná škola, učilište – Výučný
list (bez maturity, napr. murár, elektrikár)
 Stredná odborná škola, Gymnázium
 (s maturitou)
 Vysoká škola (titul Bc., Mgr., MUDr., JUDr.,
PhDr., Ing. a pod.)
 Neviem
 Nepoznám alebo sa nevídam s otcom/
matkou
Obrázok 86: Najvyššie vzdelanie rodičov (v %)
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Kategórie základného a odborného vzdelania
sme zlúčili do spoločnej kategórie a kategórie
„neviem“ a „nepoznám…“ boli pre účely tejto
správy vylúčené z hodnotenia.
Prezentovaný je výskyt respondentov, ktorí
uviedli, aké vzdelanie majú ich rodičia ukončené.
Výskyt: Školáci uviedli ako najčastejšie vzdelanie
otcov učňovské alebo základné vzdelanie (44%),
pričom matky boli takmer rovnomerne zastúpené vo všetkých troch vzdelanostných kategóriách s miernou prevahou stredoškolského vzdelania s maturitou.

Zamestnanosť rodičov
Popis indikátora:
Má Tvoj otec prácu?
Má Tvoja matka prácu?
 Áno
 Nie
 Neviem
 Nepoznám alebo nestretávam svojho otca/
matku

Kategórie „neviem“ a „nepoznám alebo nestretávam svojho otca/matku“ boli zlúčené do spoločnej kategórie „neviem“.
Prezentovaný je výskyt respondentov, ktorí
uviedli odpoveď „áno“/„nie“/„neviem“.
Výskyt: Prevažná väčšia rodičov školákov bola
zamestnaná (81 – 89 %), pričom viac matiek
(17 %) ako otcov (6 %) bolo nezamestnaných.

Obrázok 87: Zamestnanosť rodičov (v %)

Môj otec je doma len každé dva
týždne a keď sme spolu s ocom,
Tak ideme hrať futbal. Lenže
niekedy to preháňa, ideme hrať
aj každý deň a ja už odpadávam
od únavy. (11 rokov)
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Majetkové pomery rodiny
Popis indikátora:
Ako je na tom podľa Teba Tvoja rodina po finančnej a materiálnej stránke?
 Veľmi dobre
 Celkom dobre
 Priemerne
 Nie veľmi dobre

Prezentovaný je výskyt respondentov, ktorí
uviedli, ako je na tom ich rodina po finančnej
a materiálnej stránke.
Výskyt: Väčšina školákov hodnotila finančnú
a materiálnu stránku svojej rodiny ako dobrú
(28 %) alebo veľmi dobrú (47 %). Nie veľmi
dobre alebo zle hodnotilo majetkové pomery
svojej rodiny len približne 5 % školákov.

 Zle
Obrázok 88: Majetkové pomery rodiny (v %)

Rodičia by nám nemali vo všetko
vyhovieť (11 rokov)

Obetavosť >

Jakub Mach, 7 rokov
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VZŤAHY S RODIČMI
Daniela Brindová
Rodinné prostredie ako primárne sociálne prostredie, v ktorom adolescent žije a vyrastá, je jedným z kľúčových faktorov ovplyvňujúcich zdravie a so zdravím súvisiace správanie sa mladých
ľudí. Dôležitú, a snáď aj najdôležitejšiu úlohu
pritom zohráva vzťah rodič - dieťa, ktorého jednotlivé aspekty ako úroveň rodičovskej kontroly,
výchovný štýl, úroveň komunikácie, priamo
alebo nepriamo vplývajú na zdravie adolescentov ako aj na rizikové správanie (van der Vorst
a kol. 2006).
Jedným z dôležitých procesov v rámci rodiny,
pozitívne vplývajúcim na rozvoj a zdravý vývin
adolescentov, predstavuje rodičovská kontrola.
Efektívny spôsob rodičovskej kontroly znamená
také správanie rodičov, ktoré zahŕňa aktívnu

pozornosť venovanú svojim deťom, ako i monitorovanie toho, čo robia, kde sú, s kým trávia
svoj čas mimo domova (Dishion a McMahon,
1998), napríklad aj prostredníctvom stanovenia
pravidiel. Na druhej strane je potrebné zdôrazniť, že štruktúra alebo spôsob rodičovskej kontroly by sa mal meniť v súlade a podľa aktuálnych potrieb adolescenta. Kým v detstve sa
rodičia viac zameriavajú na prostredie domova
a školy, v období dospievania sa väčší dôraz kladie na rastúcu potrebu autonómie a nezávislosti a teda viac je monitorovaný čas a aktivity
v rámci širšieho prostredia adolescenta mimo
jeho domova prostredníctvom vzájomnej komunikácie (Loukas a Prelow, 2004, Clark a kol. 2008,
Racz a McMahon, 2011).

HBSC – Slovensko – 2013/2014 | Národná správa o zdraví a so zdravím súvisiacom správaní 11-, 13- a 15-ročných školákov

173

Dobrý a efektívny spôsob komunikácie rodičov
a adolescentov pre nich predstavuje mnoho
výhod. Na jednej strane pomáha adolescentom
vytvoriť si jasnejší obraz seba samého, ujasniť
si roly v rámci rodiny a širšieho sociálneho kontextu, ale aj pomáha pri tvorbe sociálnych zručností pozitívne vplývajúcich na ďalší vývin ich
osobnosti (Xia a kol. 2004). Rovnako schopnosť
efektívne komunikovať je jedným z protektívnych faktorov rizikového správania adolescentov
(Luk a kol. 2010). Vo všeobecnosti majú adolescenti tendenciu hodnotiť komunikáciu s matkou
v pozitívnejšom svetle, najmä kvôli otvorenejšiemu prístupu a slobodnejšiemu priestoru pre
rozoberanie viacerých tém, ktoré sú pre nich
dôležité (Currie a kol. 2008). Ak však adolescenti
začnú vnímať komunikáciu s rodičmi ako komplikovanú, predstavuje to pre nich zvýšené riziko
napr. užívania psychoaktívnych látok (Ackard
a kol. 2006).
Rodičovská kontrola by nemohla fungovať bez
aplikovania rodičovských pravidiel, ktoré vplývajú na správanie sa detí, v mnohých prípadoch
ovplyvňujú i samotné zdravie. Vzťahuje sa to
najmä na pasívne správanie detí v súvislosti
s častými sedavými aktivitami, ktoré v dnešnej
dobe medzi nimi prevládajú (počítačové hry,
četovanie, surfovanie na internete). Rodičia sa
svojimi postojmi a správaním stávajú akýmisi
faktormi významne prispievajúcimi k zdravšiemu
životnému štýlu ich detí, čo sa následne odráža
aj v spôsobe ich života neskôr v dospelosti.

Podľa mňa mamy sa boja viac
ako otcovia. D: Áno, moja
mama ma napríklad nechce pustiť ani na ihrisko, ktoré je pritom
len tu blízko. Keď sa ale spýtam
otca ten mi povie , že môžem
v pohode ísť. (11 rokov)
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Adolescencia je obdobím, kedy adolescenti chcú
a potrebujú dosiahnuť väčšiu samostatnosť
a nezávislosť. To je dôvodom, prečo významná
časť z nich trávi svoj voľný čas s rovesníkmi
a mimo rodiny. Napriek tomu zostáva rodina
dôležitou súčasťou života adolescentov, najmä
prostredníctvom podpory spoločne tráveného
času a spoločných aktivít (Offer a kol. 2013).
Spoločné aktivity detí a ich rodičov zostávajú
významným zdrojom budovania ich ďalších vzájomných vzťahov. Pritom najčastejšie aktivity,
ktoré reflektujú čas strávený s rodinou môžu byť
na jednej strane aktívne spôsoby trávenia času
(napr. šport, prechádzky), tak aj vzájomné rozhovory, jedávanie či iné pasívne voľno-časové
činnosti (Tubbs a kol. 2005). Zároveň môže spoločne trávený čas pozitívne vplývať na viaceré
aspekty udržiavania zdravého životného štýlu
(napr. fyzická aktivita, stravovanie) a tým aj na
celkové zdravie (Eisenberg a kol. 2004, Fulkerson
a kol. 2006, Franko a kol. 2008).

Komunikácia s matkou
Popis indikátora: Je pre teba jednoduché rozprávať sa s členmi tvojej rodiny a priateľmi
o veciach, ktoré ťa trápia? Ako s nimi komunikuješ?

Výskyt: Viac ako tri štvrtiny chlapcov aj dievčat vo všetkých vekových skupinách hodnotilo
komunikáciu s matkou ako ľahkú alebo veľmi
ľahkú.

V každom stĺpci označ jednu možnosť.

Rodové rozdiely: Chlapci mali tendenciu hodnotiť komunikáciu s matkou ako ľahkú alebo veľmi
ľahkú o čosi častejšie ako dievčatá. Štatisticky
významné rozdiely boli však potvrdené len v skupine 13-ročných školákov (OR/CI:1,3/1,02-1,57).

Matka
 Veľmi ľahko
 Ľahko
 Ťažko
 Veľmi ťažko
 Nemám takýchto ľudí, dávno som ich
nevidel.
Prezentovaný je výskyt respondentov, ktorí hodnotili komunikáciu s matkou ako ľahkú alebo
veľmi ľahkú.

Rozdiely medzi vekovými skupinami: S pribúdajúcim vekom stále menej chlapcov a dievčat hodnotilo komunikáciu s matkou ako ľahkú
alebo veľmi ľahkú. Rozdiely medzi vekovými
skupinami boli štatisticky významné v skupine
chlapcov (OR/CI: 11- vs 15-roční: 2,6/1,99-3,35;
13- vs 15-roční: 1,8/1,46-2,29) i dievčat (OR/CI:
11- vs 15-ročné: 2,3/1,79-2,99; 13- vs 15-ročné:
1,5/1,17-1,79).

Obrázok 89: Komunikácia s matkou (v %)
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Komunikácia s otcom
Popis indikátora: Je pre teba jednoduché rozprávať sa s členmi tvojej rodiny a priateľmi
o veciach, ktoré ťa trápia? Ako s nimi komunikuješ?

Výskyt: Viac ako dve tretiny chlapcov (58 –
79 %), ale menej ako polovica dievčat (36 –
66 %) hodnotili komunikáciu s otcom ako ľahkú
alebo veľmi ľahkú.

V každom stĺpci označ jednu možnosť.

Rodové rozdiely: Chlapci hodnotili komunikáciu
s otcom častejšie ako ľahkú alebo veľmi ľahkú
v porovnaní s dievčatami. Štatisticky významné
rodové rozdiely boli potvrdené vo všetkých skúmaných vekových skupinách (OR/CI: 11-roční:
2,0/1,55-2,49; 13-roční: 2,3/1,88-2,69; 15-roční:
2,5/2,04-3,11).

Otec
 Veľmi ľahko
 Ľahko
 Ťažko
 Veľmi ťažko
 Nemám takýchto ľudí, dávno som ich
nevidel.
Prezentovaný je výskyt respondentov, ktorí
hodnotili komunikáciu s otcom ako ľahkú alebo
veľmi ľahkú.

Obrázok 90: Komunikácia s otcom (v %)
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Rozdiely medzi vekovými skupinami: S pribúdajúcim vekom stále menej chlapcov a dievčat
hodnotilo komunikáciu s otcom ako ľahkú alebo
veľmi ľahkú. Rozdiely medzi vekovými skupinami
boli štatisticky významné v skupine chlapcov
(OR/CI: 11- vs 15-roční: 2,8/2,20-3,49; 13- vs
15-roční: 1,5/1,19-1,77) i dievčat (OR/CI: 11- vs
15-ročné: OR/CI: 3,6/2,85-4,41; 13- vs 15-ročné:
1,6/1,34-1,97).

Trávenie času po škole – kontrola
matkou
Popis indikátora: Koľko vie Tvoja mama v skutočnosti o tom, kde si po skončení školy?
 Vie veľa
 Vie málo
 Nevie nič
 Nemám alebo nevídam svoju matku
Na uvedené položky odpovedali všetci 11-roční
respondenti, a tiež 13- a 15-roční respondenti,
ktorí vypĺňali verziu A dotazníka. Prezentovaný
je výskyt respondentov, ktorí uviedli, že ich
matka vie veľa o tom, kde sú po skončení školy.
Výskyt: Viac ako 80 % 11-ročných školákov a približne tri štvrtiny 13- a 15-ročných chlapcov
a dievčat uviedlo, že ich mama vie veľa o tom,
kde trávia svoj čas po skončení školy.

Rodové rozdiely: Dievčatá častejšie ako chlapci
uviedli, že ich matka vie veľa o tom, kde sú po
skončení školy. Štatisticky významné rodové
rozdiely boli potvrdené v skupinách 11-ročných
(OR/CI: 0,7/0,50-0,88) a 15-ročných školákov
(OR/CI: 0,5/0,39-0,76).
Rozdiely medzi vekovými skupinami: S pribúdajúcim vekom klesal počet školákov, ktorí uviedli,
že ich matka vie veľa o tom, kde sú po skončení
školy. Štatisticky významné rozdiely boli zistené medzi 11- a 15-ročnými chlapcami (OR/CI:
2,2/1,62-2,88), 13- a 15-ročnými chlapcami (OR/
CI: 1,5/1,14-2,09) a 11- a 15-ročnými dievčatami
(OR/CI: 1,8/1,26-2,49).

Obrázok 91: Trávenie času po škole – kontrola matkou (v %)
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Trávenie času po škole – kontrola
otcom
Popis indikátora: Koľko vie Tvoj otec v skutočnosti o tom, kde si po skončení školy?
 Vie veľa
 Vie málo
 Nevie nič
 Nemám alebo nevídam svojho otca
Na uvedené položky odpovedali všetci 11-roční
respondenti a tiež 13- a 15-roční respondenti,
ktorí vypĺňali verziu A dotazníka. Prezentovaný
je výskyt respondentov, ktorí uviedli, že ich otec
vie veľa o tom, kde sú po skončení školy.
Výskyt: V skupine 11-ročných školákov viac než
dve tretiny chlapcov a dievčat uviedli, že ich
otec vie veľa o tom, kde trávia svoj čas po škole.
V skupinách 13- a 15-ročných chlapcov a dievčat
to bola približne polovica.

Rodové rozdiely: Dievčatá, až na výnimku
13-ročných, mali tendenciu častejšie uvádzať, že
ich otec vie veľa o tom, čo robia po škole. Štatisticky významné rozdiely medzi chlapcami a dievčatami boli zistené len v skupine 13-ročných školákov (OR/CI: 1,5/1,17-1,90).
Rozdiely medzi vekovými skupinami: S pribúdajúcim vekom klesal počet školákov, ktorí uviedli,
že ich otec vie veľa o tom, kde sú po skončení
školy. Štatisticky významné rozdiely boli zistené medzi 11- a 15-ročnými chlapcami (OR/
CI: 2,1/1,65-2,77), 13- a 15-ročnými chlapcami
(OR/CI: 1,4/1,09-1,88) a medzi 11- a 15-ročnými
dievčatami (OR/CI: 2,0/1,56-2,65).

Obrázok 92: Trávenie času po škole – kontrola otcom (v %)
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Trávenie voľného času – kontrola
matkou
Popis indikátora: Koľko vie Tvoja mama v skutočnosti o tom, čo robíš so svojím voľným časom?
 Vie veľa
 Vie málo
 Nevie nič
 Nemám alebo nevídam svoju matku
Na uvedené položky odpovedali všetci 11-roční
respondenti a tiež 13- a 15-roční respondenti,
ktorí vypĺňali verziu A dotazníka. Prezentovaný je
výskyt respondentov, ktorí uviedli, že ich mama
vie veľa o tom, čo robia so svojím voľným časom.
Výskyt: Viac ako tri štvrtiny 11-ročných a približne dve tretiny 13- a 15-ročných opýtaných
školákov uviedlo, že ich mama vie veľa o tom, čo
robia vo svojom voľnom čase.

Rodové rozdiely: S výnimkou 13-ročných školákov, dievčatá v porovnaní s chlapcami častejšie
uviedli, že ich mama vie veľa o tom, ako trávia
svoj voľný čas. Štatisticky významné rodové rozdiely boli zistené v skupinách 11-ročných (OR/
CI: 0,6/0,50-0,83) a 15-ročných školákov (OR/CI:
0,7/0,54-0,99).
Rozdiely medzi vekovými skupinami: S pribúdajúcim vekom klesal počet školákov, ktorí uviedli,
že ich mama vie veľa o tom, čo robia vo svojom
voľnom čase. Štatisticky významné rozdiely boli
zistené medzi 11- a 15-ročnými chlapcami (OR/
CI: 2,3/1,75-3,01), 13- a 15- ročnými chlapcami
(OR/CI: 1,5/1,12-1,97) a medzi 11- a 15-ročnými
dievčatami (OR/CI: 2,6/1,94-3,50).

Obrázok 93: Trávenie voľného času po škole – kontrola matkou (v %)
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Trávenie voľného času – kontrola
otcom
Popis indikátora: Koľko vie Tvoj otec v skutočnosti o tom, čo robíš so svojím voľným časom?
 Vie veľa
 Vie málo
 Nevie nič
 Nemám alebo nevídam svojho otca
Na uvedené položky odpovedali všetci 11-roční
respondenti a tiež 13- a 15-roční respondenti,
ktorí vypĺňali verziu A dotazníka. Prezentovaný
je výskyt respondentov, ktorí uviedli, že ich otec
vie veľa o tom, čo robia so svojím voľným časom.
Výskyt: Viac ako dve tretiny 11-ročných a približne polovica 13- a 15-ročných opýtaných školákov uviedlo, že ich otec vie veľa o tom, čo robia
vo svojom voľnom čase.

Rodové rozdiely: Štatisticky významné rodové
rozdiely boli potvrdené iba v skupine 13-ročných
školákov (OR/CI: 1,5/1,16-1,88): chlapci častejšie ako dievčatá uviedli, že ich otec vie veľa
o tom, čo robia vo svojom voľnom čase.
Rozdiely medzi vekovými skupinami: S pribúdajúcim vekom klesal počet školákov, ktorí uviedli,
že ich otec vie veľa o tom, čo robia vo svojom
voľnom čase. Štatisticky významné rozdiely boli
zistené medzi 11- a 15-ročnými chlapcami (OR/
CI: 2,3/1,79-3,02), 13- a 15-ročnými chlapcami
(OR/CI: 1,4/1,09-1,89) a medzi 11- a 15-ročnými
dievčatami (OR/CI: 2,5/1,90-3,22).

Obrázok 94: Trávenie voľného času po škole – kontrola otcom (v %)
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Trávenie času večer – kontrola matkou
Popis indikátora: Koľko vie Tvoja mama v skutočnosti o tom, kam chodíš večer?
 Vie veľa
 Vie málo
 Nevie nič
 Nemám alebo nevídam svoju matku
Na uvedené položky odpovedali všetci 11-roční
respondenti a tiež 13- a 15-roční respondenti,
ktorí vypĺňali verziu A dotazníka. Prezentovaný
je výskyt respondentov, ktorí uviedli, že ich
mama vie veľa o tom, kam chodia večer.
Výskyt: Viac ako 80 % 11-ročných školákov
uviedlo, že ich mama vie veľa o tom, kde chodia večer. V skupine 13-ročných školákov to bolo
o trochu viac ako 70 % a v skupine 15-ročných
školákov to potvrdilo iba 56 % chlapcov a 65 %
dievčat.

Rodové rozdiely: Štatisticky významné rodové
rozdiely boli potvrdené v skupine 11-ročných
(OR/CI: 0,7/0,48-0,87) a 15-ročných školákov
(OR/CI: 0,7/0,50-0,93): dievčatá častejšie ako
chlapci uviedli, že ich mama vie veľa o tom, kde
chodia večer.
Rozdiely medzi vekovými skupinami: S pribúdajúcim vekom klesal počet školákov, ktorí uviedli,
že ich mama vie veľa o tom, kde chodia večer.
Štatisticky významné rozdiely boli zistené vo
všetkých vekových skupinách chlapcov (OR/CI:
11- vs. 15-roční: 3,7/2,81-4,97; 13- vs 15-roční:
2,1/1,56-2,78) i dievčat (OR/CI: 11- vs 15-ročné:
3,9/2,85-5,37; 13- vs 15-ročné: 1,4/1,01-1,80).

Obrázok 95: Trávenie času večer – kontrola matkou (v %)
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Trávenie času večer – kontrola otcom
Popis indikátora: Koľko vie Tvoj otec v skutočnosti o tom, kam chodíš večer?
 Vie veľa
 Vie málo
 Nevie nič
 Nemám alebo nevídam svojho otca
Na uvedené položky odpovedali všetci 11-roční
respondenti a tiež 13- a 15-roční respondenti,
ktorí vypĺňali verziu A dotazníka. Prezentovaný
je výskyt respondentov, ktorí uviedli, že ich otec
vie veľa o tom, kam chodia večer.
Výskyt: Kým v skupine 11-ročných až 70 % školákov potvrdilo, že ich otec vie veľa o tom, kde
chodia večer, v skupine 13-ročných to potvrdilo
iba 58 % chlapcov a 47 % dievčat a v skupine
15-ročných len približne 40 % opýtaných školákov.

Rodové rozdiely: Štatisticky významné rodové
rozdiely boli potvrdené len v skupine 13-ročných
školákov (OR/CI: 1,6/1,24-2,02): chlapci častejšie ako dievčatá uviedli, že ich otec vie veľa
o tom, kde trávia čas večer.
Rozdiely medzi vekovými skupinami: S pribúdajúcim vekom klesal počet školákov, ktorí
uviedli, že ich otec vie veľa o tom, kde chodia
večer. Štatisticky významné rozdiely boli potvrdené medzi 11- a 15-ročnými chlapcami (OR/
CI: 3,2/2,43-4,12), 13- a 15-ročnými chlapcami
(OR/CI: 1,9/1,44-2,50), rovnako ako i medzi 11a 15-ročnými dievčatami (OR/CI: 3,6/2,71-4,66),
a medzi 13- a 15-ročnými dievčatami (OR/CI:
1,3/1,01-1,75).

Obrázok 96: Trávenie času večer – kontrola otcom (v %)
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Rodičovské pravidlá – pozeranie TV
Popis indikátora: Tu je zoznam tvrdení, ktoré sa
týkajú pravidiel v niektorých rodinách. Zaškrtni,
prosím, do akej miery jednotlivé pravidlá platia
v Tvojej rodine: Moji rodičia mi určujú, ako dlho
môžem pozerať televíziu.
 Vždy
 Väčšinou
 Zriedkavo
 Nikdy
Na uvedené položky odpovedali všetci 11-roční
respondenti a tiež 13- a 15-roční respondenti,
ktorí vypĺňali verziu A dotazníka. Prezentovaný
je výskyt respondentov, ktorí uviedli, že ich rodičia určujú, ako dlho môžu pozerať televíziu zriedkavo alebo nikdy.
Výskyt: Viac ako 40 % 11-ročných školákov
uviedlo, že ich rodičia len zriedkavo uplatňujú
alebo vôbec neuplatňujú pravidlá o tom, ako
dlho môžu sledovať televíziu. V skupine 13-ročných školákov zriedkavé uplatňovanie alebo

absenciu takýchto pravidiel potvrdilo 49 %
chlapcov a 62 % dievčat. V skupine 15-ročných
to potvrdilo viac ako 70 % opýtaných školákov.
Rodové rozdiely: Štatisticky významné rodové
rozdiely boli potvrdené len v skupine 13-ročných
školákov (OR/CI: 0,6/0,46-0,75): dievčatá častejšie ako chlapci uviedli, že ich rodičia len zriedkavo uplatňujú alebo vôbec neuplatňujú pravidlá o tom, ako dlho môžu sledovať televíziu.
Rozdiely medzi vekovými skupinami: S pribúdajúcim vekom rástol počet školákov, ktorí uviedli,
že ich rodičia len zriedkavo uplatňujú alebo
vôbec neuplatňujú pravidlá o tom, ako dlho
môžu sledovať televíziu. Štatisticky významné
rozdiely boli zistené medzi 11- a 15-ročnými
chlapcami (OR/CI: 0,3/0,22-0,39), 13- a 15-ročnými chlapcami (OR/CI: 0,4/0,26-0,48), rovnako
ako i medzi 11- a 15-ročnými dievčatami (OR/CI:
0,2/0,11-0,21), a 13- a 15-ročnými dievčatami
(OR/CI: 0,3/0,21-0,42).

Obrázok 97: Rodičovské pravidlá – pozeranie TV (v %)
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Rodičovské pravidlá – hranie
počítačových hier
Popis indikátora: Tu je zoznam tvrdení, ktoré sa
týkajú pravidiel v niektorých rodinách. Zaškrtni,
prosím, do akej miery jednotlivé pravidlá platia
v Tvojej rodine: Moji rodičia mi určujú, ako dlho
môžem hrať hry na počítači.
 Vždy
 Väčšinou
 Zriedkavo
 Nikdy
Na uvedené položky odpovedali všetci 11-roční
respondenti a tiež 13- a 15-roční respondenti,
ktorí vypĺňali verziu A dotazníka. Prezentovaný
je výskyt respondentov, ktorí uviedli, že ich rodičia určujú, ako dlho môžu hrať hry na počítači
zriedkavo alebo nikdy.
Výskyt: Viac ako jedna tretina 11-ročných školákov uviedla, že im rodičia len zriedkavo alebo
vôbec neurčujú, ako dlho môžu hrať hry na počítači. V skupinách starších školákov sa absencia
tohto pravidla vyskytovala ešte častejšie: v skupine 13-ročných to bolo 41 % chlapcov a 58 %

dievčat; v skupine 15-ročných školákov to bolo
64 % chlapcov a 81 % dievčat.
Rodové rozdiely: Dievčatá častejšie ako chlapci
uviedli, že ich rodičia zriedkavo alebo nikdy
neuplatňujú pravidlá, ako dlho môžu hrať hry
na počítači. Štatisticky významné rodové rozdiely boli potvrdené vo všetkých skúmaných
vekových kategóriách (OR/CI: 11-roční chlapci
vs. dievčatá: 0,8/0,62-0,96; 13-roční chlapci
vs. dievčatá: 0,5/0,39-0,64; 15-roční chlapci vs.
dievčatá: 0,4/0,30-0,60).
Rozdiely medzi vekovými skupinami: S pribúdajúcim vekom rástol počet školákov, ktorí uviedli,
že ich rodičia len zriedkavo uplatňujú alebo
vôbec neuplatňujú pravidlá o tom, ako dlho
môžu hrať hry na počítači. Štatisticky významné
rozdiely boli zistené medzi 11- a 15-ročnými
chlapcami (OR/CI: 0,3/0,21-0,36), ako aj medzi
13-a 15-ročnými chlapcami (OR/CI: 0,4/0,290,52), rovnako aj medzi 11- a 15-ročnými dievčatami (OR/CI: 0,2/0,11-0,20) a 13- a 15-ročnými
dievčatami (OR/CI: 0,3/0,23-0,44).

Obrázok 98: Rodičovské pravidlá – hranie počítačových hier (v %)
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Rodičovské pravidlá – používanie
internetu
Popis indikátora: Tu je zoznam tvrdení, ktoré sa
týkajú pravidiel v niektorých rodinách. Zaškrtni, prosím, do akej miery jednotlivé pravidlá platia v Tvojej
rodine: Moji rodičia mi určujú, ako dlho môžem byť
na internete (okrem prípravy do školy).
 Vždy
 Väčšinou
 Zriedkavo
 Nikdy
Na uvedené položky odpovedali všetci 11-roční
respondenti a tiež 13- a 15-roční respondenti,
ktorí vypĺňali verziu A dotazníka. Prezentovaný je
výskyt respondentov, ktorí uviedli, že ich rodičia
určujú, ako dlho môžu byť na internete (okrem
prípravy do školy) zriedkavo alebo nikdy.
Výskyt: Približne 40 % 11-ročných chlapcov
a dievčat uviedlo, že ich rodičia im len zriedkavo
určujú alebo vôbec neurčujú, ako dlho môžu tráviť
svoj čas na internete. V skupinách starších školákov sa tento počet prudko zvyšuje: kým v skupine
13-ročných školákov to bola viac ako polovica,
v skupine 15-ročných to bolo viac ako 70 %.

Rodové rozdiely: Celkovo mali dievčatá tendenciu častejšie uvádzať, že ich rodičia im len zriedkavo určujú alebo nikdy neurčujú ako dlho môžu
tráviť svoj čas na internete. Štatisticky významné
rodové rozdiely boli potvrdené vo všetkých skúmaných vekových kategóriách (OR/CI: 11-roční
chlapci vs. dievčatá: 0,8/0,63-0,96; 13-roční
chlapci vs. dievčatá 0,7/0,51-0,84; 15-roční
chlapci vs. dievčatá: 0,6/0,43-0,88).
Rozdiely medzi vekovými skupinami: S pribúdajúcim vekom rástol počet školákov, ktorí
uviedli, že ich rodičia len zriedkavo určujú alebo
vôbec neurčujú ako dlho môžu tráviť svoj čas
na internete Štatisticky významné rozdiely boli
zistené medzi 11- a 15-ročnými chlapcami (OR/
CI: 0,2/0,18-0,32), ako aj medzi 13-a 15-ročnými chlapcami (OR/CI: 0,4/0,32-0,58), rovnako
aj medzi 11- a 15-ročnými dievčatami (OR/CI:
0,2/0,14-0,26) a 13- a 15-ročnými dievčatami
(OR/CI: 0,4/0,29-0,59).

Obrázok 99: Rodičovské pravidlá – používanie internetu (v %)
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Rodičovské pravidlá – čas trávený
vonku po škole
Popis indikátora: Tu je zoznam tvrdení, ktoré sa
týkajú pravidiel v niektorých rodinách. Zaškrtni,
prosím, do akej miery jednotlivé pravidlá platia
v Tvojej rodine: Moji rodičia mi určujú, ako dlho
môžem byť vonku po škole.
 Vždy
 Väčšinou
 Zriedkavo
 Nikdy
Na uvedené položky odpovedali všetci 11-roční
respondenti a tiež 13- a 15-roční respondenti,
ktorí vypĺňali verziu A dotazníka. Prezentovaný
je výskyt respondentov, ktorí uviedli, že ich rodičia určujú ako dlho môžu byť vonku po škole
zriedkavo alebo nikdy.
Výskyt: Viac ako jedna tretina školákov vo veku
11 rokov uviedla, že rodičia im zriedkavo určujú
alebo vôbec neurčujú, ako dlho môžu byť vonku
po škole (35 % dievčat a 41 % chlapcov). V skupine 13-ročných a 15-ročných absenciu tohto
pravidla uviedol približne každý druhý opýtaný

školák (13-roční: 39 % dievčat a 49 % chlapcov,
15-roční: 55 % dievčat a 63 % chlapcov).
Rodové rozdiely: Chlapci častejšie ako dievčatá
uviedli, že ich rodičia zriedkavo uplatňujú alebo
vôbec neuplatňujú pravidlá o tom, ako dlho
môžu byť vonku po škole. Štatisticky významné
rodové rozdiely boli zistené vo všetkých skúmaných vekových kategóriách (OR/CI: 11-roční
chlapci vs. dievčatá: 1,3/1,05-2,62; 13-roční
chlapci vs. dievčatá: 1,5/1,17-1,92; 15-roční
chlapci vs. dievčatá: 1,4/1,03-1,92).
Rozdiely medzi vekovými skupinami: S pribúdajúcim vekom mali školáci tendenciu častejšie
uvádzať, že ich rodičia im len zriedkavo určujú
alebo nikdy neurčujú, ako dlho môžu byť vonku
po škole. Štatisticky významné rozdiely boli zistené medzi 11- a 15-ročnými chlapcami (OR/
CI: 0,4/0,31-0,53), ako aj medzi 13-a 15-ročnými chlapcami (OR/CI: 0,6/0,42-0,74), rovnako
aj medzi 11- a 15-ročnými dievčatami (OR/CI:
0,4/0,34-0,57) a 13- a 15-ročnými dievčatami
(OR/CI: 0,5/0,40-0,69).

Obrázok 100: Rodičovské pravidlá – čas trávený vonku po škole (v %)
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Rodičovské pravidlá – pravidelné
raňajkovanie
Popis indikátora: Tu je zoznam tvrdení, ktoré sa
týkajú pravidiel v niektorých rodinách. Zaškrtni,
prosím, do akej miery jednotlivé pravidlá platia
v Tvojej rodine: V mojej rodine sú raňajky povinnou súčasťou dňa.
 Vždy
 Väčšinou
 Zriedkavo
 Nikdy
Na uvedené položky odpovedali všetci 11-roční
respondenti a tiež 13- a 15-roční respondenti,
ktorí vypĺňali verziu A dotazníka. Prezentovaný
je výskyt respondentov, ktorí uviedli, že raňajky
sú v ich rodine povinnou súčasťou dňa zriedkavo
alebo nikdy.

Rodové rozdiely: Štatisticky významné rodové
rozdiely boli zistené len v skupine 15-ročných
školákov (OR/CI: 0,6/ 0,44-0,82): dievčatá častejšie ako chlapci uviedli, že len zriedkavo alebo
nikdy sú v ich rodine raňajky povinnou súčasťou
dňa.
Rozdiely medzi vekovými skupinami: Chlapci
aj dievčatá mali s pribúdajúcim vekom tendenciu častejšie uvádzať, že v ich rodinách sú
raňajky povinnou súčasťou dňa len zriedkavo
alebo nikdy. Štatisticky významné rozdiely
boli potvrdené v skupinách chlapcov (OR/CI:
11- vs 15-roční 0,4/0,30-0,52; 13- vs. 15-roční:
0,7/0,55-0,96) i dievčat (OR/CI: 11- vs 15-ročné:
0,3/0,23-0,40; 13- vs 15-ročné: 0,6/0,42-0,73).

Výskyt: Tretina 11-ročných (28 – 33 %) a približne
polovica 13- a 15-ročných školákov (42 – 62 %)
uviedla, že raňajky sú v ich rodine povinnou súčasťou dňa len zriedkavo alebo nikdy.
Obrázok 101: Rodičovské pravidlá – pravidelné raňajkovanie (v %)
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Rodičovské pravidlá – jedenie pred
televíziou alebo počítačom
Popis indikátora: Tu je zoznam tvrdení, ktoré sa
týkajú pravidiel v niektorých rodinách. Zaškrtni,
prosím, do akej miery jednotlivé pravidlá platia
v Tvojej rodine: V mojej rodine je dovolené jesť
(obedovať, večerať) pred televíziou alebo počítačom.
 Vždy
 Väčšinou
 Zriedkavo
 Nikdy
Na uvedené položky odpovedali všetci 11-roční
respondenti a tiež 13- a 15-roční respondenti,
ktorí vypĺňali verziu A dotazníka. Prezentovaný
je výskyt respondentov, ktorí uviedli, že v ich
rodine je dovolené jesť pred televíziou alebo
počítačom zriedkavo alebo nikdy.
Výskyt: Viac ako 50 % školákov vo veku 11 rokov
uviedlo, že v ich rodinách je zriedkavo dovolené alebo nedovolené vôbec jesť pred televí-

ziou alebo počítačom. V skupinách starších 13a 15-ročných školákov to bolo už o niečo menej.
Rodové rozdiely: Dievčatá v porovnaní s chlapcami mali tendenciu častejšie uvádzať, že v ich
rodinách je zriedkavo dovolené alebo nedovolené vôbec jesť pred televíziou alebo počítačom.
Štatisticky významné rozdiely boli medzi chlapcami a dievčatami zistené len v skupine 11-ročných školákov (OR/CI: 0,7/0,53-0,81).
Rozdiely medzi vekovými skupinami: Chlapci
aj dievčatá mali s pribúdajúcim vekom tendenciu menej často uvádzať, že v ich rodinách je
zriedkavo dovolené jesť pred televíziou alebo
počítačom. Štatisticky významné rozdiely boli
zistené medzi 11- a 15-ročnými chlapcami (OR/
CI: 1,5/1,18-2,01), ako aj medzi 13-a 15-ročnými chlapcami (OR/CI: 1,4/1,06-1,86), rovnako
aj medzi 11- a 15-ročnými dievčatami (OR/CI:
2,1/1,62-2,75) a 13- a 15-ročnými dievčatami
(OR/CI: 1,3/1,02-1,76).

Obrázok 102: Rodičovské pravidlá - jedenie pred televíziou alebo počítačom (v %)
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Rodičovské pravidlá – sladkosti
a sladené nápoje
Popis indikátora: Tu je zoznam tvrdení, ktoré sa
týkajú pravidiel v niektorých rodinách. Zaškrtni,
prosím, do akej miery jednotlivé pravidlá platia
v Tvojej rodine: Moji rodičia mi dovoľujú jesť
sladkosti a piť sladené nápoje (napr. Coca cola,
Fanta, Kofola…) kedy chcem a koľko chcem.
 Vždy
 Väčšinou
 Zriedkavo
 Nikdy
Na uvedené položky odpovedali všetci 11-roční
respondenti a tiež 13- a 15-roční respondenti,
ktorí vypĺňali verziu A dotazníka. Prezentovaný je
výskyt respondentov, ktorí uviedli, že ich rodičia
im dovoľujú jesť sladkosti a piť sladené nápoje
kedy chcú a koľko chcú zriedkavo alebo nikdy.
Výskyt: Viac ako 60 % 11-ročných školákov
uviedlo, že ich rodičia im zriedkavo dovoľujú
alebo vôbec nedovoľujú jesť sladkosti a piť sladené nápoje. U 13-ročných školákov je to už
menej (približne polovica chlapcov a dievčat),
u 15-ročných školákov asi 40 %.

Rodové rozdiely: Dievčatá v porovnaní s chlapcami mali tendenciu častejšie uvádzať, že im
rodičia zriedkavo dovoľujú alebo nedovoľujú
vôbec jesť sladkosti a piť sladené nápoje. Štatisticky významné rozdiely boli medzi chlapcami
a dievčatami zistené len v skupine 11-ročných
školákov (OR/CI: 0,7/0,59-0,92).
Rozdiely medzi vekovými skupinami: Chlapci
aj dievčatá mali s pribúdajúcim vekom tendenciu menej často uvádzať, že v ich rodinách
je zriedkavo dovolené alebo vôbec nedovolené jesť sladkosti a piť sladené nápoje. Štatisticky významné rozdiely boli zistené medzi 11a 15-ročnými chlapcami (OR/CI: 2,2/1,71-2,92),
ako aj medzi 13-a 15-ročnými chlapcami (OR/
CI: 1,3/1,01-1,78). Štatisticky významné rozdiely
boli zistené aj medzi 11- a 15-ročnými dievčatami (OR/CI: 2,7/2,03-3,47) a 13- a 15-ročnými
dievčatami (OR/CI: 1,4/1,09-1,88).

Obrázok 103: Rodičovské pravidlá – sladkosti a sladené nápoje (v %)
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Spoločne strávené aktivity s rodičmi –
pozeranie televízie alebo videa
Popis indikátora: Tu je zoznam vecí, ktoré robia
niektoré rodiny spoločne. Ako často robíte Ty
a Tvoja rodina spoločne každú z týchto vecí?:
Pozeráme spolu televíziu alebo video.
 Každý deň
 Väčšinu dní
 Asi raz do týždňa
 Menej často
 Nikdy
Na uvedené položky odpovedali všetci 11-roční
respondenti a tiež 13- a 15-roční respondenti,

ktorí vypĺňali verziu A dotazníka. Prezentovaný
je výskyt respondentov, ktorí uviedli, ako často
spolu s rodinou pozerajú televíziu alebo video.
Výskyt: Najviac školákov, ktorí uviedli, že spolu
s rodičmi sledujú televíziu väčšinu dní až každý
deň bolo v skupine 11-ročných (každý deň spolu
s rodičmi sleduje televíziu 42 % chlapcov a 37 %
dievčat). S pribúdajúcim vekom sa však tento
počet znižuje. V skupine 13-ročných školákov
sleduje televíziu spolu s rodičmi každý deň 30 %
dievčat a 38 % chlapcov. V skupine 15-ročných
školákov tak uviedlo len 23 % dievčat a 30 %
chlapcov.

Obrázok 104: Spoločne strávené aktivity s rodičmi – pozeranie televízie alebo videa (v %)
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Spoločne strávené aktivity s rodičmi –
hry
Popis indikátora: Tu je zoznam vecí, ktoré robia
niektoré rodiny spoločne. Ako často robíte Ty
a Tvoja rodina spoločne každú z týchto vecí?:
Hráme sa spolu doma (napr. spoločenské hry).
 Každý deň
 Väčšinu dní
 Asi raz do týždňa
 Menej často
 Nikdy
Na uvedené položky odpovedali všetci 11-roční
respondenti a tiež 13- a 15-roční respondenti,
ktorí vypĺňali verziu A dotazníka. Prezentovaný
je výskyt respondentov, ktorí uviedli, ako často
sa spolu hrajú (napr. spoločenské hry).

Výskyt: Hranie napr. spoločenských hier spolu
s rodičmi je najmä u starších školákov menej
časté a s pribúdajúcim vekom sa výskyt tejto
aktivity prudko znižuje. Kým v skupine 11-ročných takmer 30 % chlapcov a dievčat potvrdilo,
že sa doma s rodičmi hrajú menej často, alebo
dokonca vôbec, v skupine 13-ročných to bolo
oveľa viac (65 % dievčat a 56 % chlapcov) a v skupine 15-ročných až 83 % dievčat a 67 % chlapcov
uviedlo, že spolu trávia čas hraním napr. spoločenských hier menej často alebo vôbec.

Obrázok 105: Spoločne strávené aktivity s rodičmi – hry (v %)
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Spoločne strávené aktivity s rodičmi –
jedávanie
Popis indikátora: Tu je zoznam vecí, ktoré robia
niektoré rodiny spoločne. Ako často robíte Ty
a Tvoja rodina spoločne každú z týchto vecí?:
Jedávame spolu (napr. večeru).
 Každý deň
 Väčšinu dní
 Asi raz do týždňa
 Menej často
 Nikdy
Na uvedené položky odpovedali všetci 11-roční
respondenti a tiež 13- a 15-roční respondenti,

ktorí vypĺňali verziu A dotazníka. Prezentovaný
je výskyt respondentov, ktorí uviedli, ako často
spolu jedávajú (napr. večeru).
Výskyt: Takmer 60 % chlapcov a dievčat vo veku
11 rokov zvykne jedávať spolu s rodičmi každý
deň. S pribúdajúcim vekom sa však počet chlapcov a dievčat, ktorí uviedli, že spolu s rodičmi
jedávajú denne, pomerne výrazne znižuje. Kým
u 13-ročných školákov to bolo približne 40 %,
v skupine 15-ročných školákov, len 17 % dievčat
a 23 % chlapcov uviedlo, že pravidelne jedávajú
spolu s rodičmi.

Obrázok 106: Spoločne strávené aktivity s rodičmi – jedávanie (v %)
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Spoločne strávené aktivity s rodičmi –
prechádzky
Popis indikátora: Tu je zoznam vecí, ktoré robia
niektoré rodiny spoločne. Ako často robíte Ty
a Tvoja rodina spoločne každú z týchto vecí?:
Chodíme spolu na prechádzky.
 Každý deň
 Väčšinu dní
 Asi raz do týždňa
 Menej často
 Nikdy

Na uvedené položky odpovedali všetci 11-roční
respondenti a tiež 13- a 15-roční respondenti,
ktorí vypĺňali verziu A dotazníka. Prezentovaný
je výskyt respondentov, ktorí uviedli, ako často
spolu chodia na prechádzky.
Výskyt: Kým v skupine 11-ročných viac než 60 %
školákov uviedlo, že chodia so svojimi rodičmi
spolu na prechádzku asi raz do týždňa a častejšie, v skupine 13-ročných to bolo len menej ako
polovica a v vo veku 15-rokov to potvrdilo len
35 % chlapcov a 31 % dievčat.

Obrázok 107: Spoločne strávené aktivity s rodičmi – prechádzky (v %)
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Spoločne strávené aktivity s rodičmi –
aktivity mimo domova, napr. kino,
večera
Popis indikátora: Tu je zoznam vecí, ktoré robia
niektoré rodiny spoločne. Ako často robíte Ty
a Tvoja rodina spoločne každú z týchto vecí?:
Chodíme spolu von (napr. na večeru, do kina).
 Každý deň
 Väčšinu dní
 Asi raz do týždňa
 Menej často
 Nikdy

Výskyt: Spoločné trávenie času mimo domova
(napr. návšteva kina) sa vyskytuje u školákov
všetkých vekových skupín menej často. Aj tu
bola zistená s pribúdajúcim vekom stúpajúca
tendencia v zriedkavom trávení času s rodičmi
mimo domova. Kým v skupine 11-ročných školákov takmer polovica chlapcov a dievčat menej
často alebo nikdy netrávi čas s rodičmi mimo
domova, v skupine 15-ročných školákov sú to až
približne tri štvrtiny z nich.

Na uvedené položky odpovedali všetci 11-roční
respondenti a tiež 13- a 15-roční respondenti,
ktorí vypĺňali verziu A dotazníka. Prezentovaný
je výskyt respondentov, ktorí uviedli, ako často
spolu chodia von (napr. na večeru, do kina).
Obrázok 108: Spoločne strávené aktivity s rodičmi – aktivity mimo domova, napr. kino, večera (v %)
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Spoločne strávené aktivity s rodičmi –
návštevy priateľov alebo príbuzných
Popis indikátora: Tu je zoznam vecí, ktoré robia
niektoré rodiny spoločne. Ako často robíte Ty
a Tvoja rodina spoločne každú z týchto vecí?:
Navštevujeme spolu priateľov alebo príbuzných.
 Každý deň
 Väčšinu dní
 Asi raz do týždňa
 Menej často
 Nikdy

Na uvedené položky odpovedali všetci 11-roční
respondenti a tiež 13- a 15-roční respondenti,
ktorí vypĺňali verziu A dotazníka. Prezentovaný
je výskyt respondentov, ktorí uviedli, ako často
spolu navštevujú priateľov alebo príbuzných.
Výskyt: Zriedkavý výskyt spoločných návštev
príbuzných alebo priateľov má stúpajúcu tendenciu s pribúdajúcim vekom. Kým približne
20 % 11-ročných chlapcov a dievčat menej často
alebo vôbec nenavštevuje príbuzných, v skupine
15-ročných chlapcov a dievčat je tento výskyt
oveľa vyšší, približne 40 %.

Obrázok 109: Spoločne strávené aktivity s rodičmi – návštevy priateľov alebo príbuzných (v %)

Moja sestra chodieva s mamou
po nákupných centrách
(11 rokov)
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Spoločne strávené aktivity s rodičmi –
šport
Popis indikátora: Tu je zoznam vecí, ktoré robia
niektoré rodiny spoločne. Ako často robíte Ty
a Tvoja rodina spoločne každú z týchto vecí?:
Športujeme spolu.
 Každý deň
 Väčšinu dní
 Asi raz do týždňa
 Menej často
 Nikdy

Na uvedené položky odpovedali všetci 11-roční
respondenti a tiež 13- a 15-roční respondenti,
ktorí vypĺňali verziu A dotazníka. Prezentovaný
je výskyt respondentov, ktorí uviedli, ako často
spolu s rodinou športujú.
Výskyt: Spoločné trávenie času s rodičmi pri
športovaní sa s pribúdajúcim vekom vyskytuje
čoraz menej. Už v skupine 11-ročných školákov
približne 20 % chlapcov a dievčat uviedlo, že
s rodičmi nikdy nešportujú. V skupine 13-ročných školákov je to ešte viac, takmer 40 %,
a nikdy nešportuje s rodičmi viac ako polovica
15-ročných dievčat a 41 % chlapcov.

Obrázok 110: Spoločne strávené aktivity s rodičmi – šport (v %)
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Spoločne strávené aktivity s rodičmi –
rozprávanie sa o veciach
Popis indikátora: Tu je zoznam vecí, ktoré robia
niektoré rodiny spoločne. Ako často robíte Ty
a Tvoja rodina spoločne každú z týchto vecí?:
Sedíme a rozprávame sa spolu o veciach.
 Každý deň
 Väčšinu dní
 Asi raz do týždňa
 Menej často
 Nikdy

Na uvedené položky odpovedali všetci 11-roční
respondenti a tiež 13- a 15-roční respondenti,
ktorí vypĺňali verziu A dotazníka. Prezentovaný
je výskyt respondentov, ktorí uviedli, ako často
spolu s rodinou sedia a rozprávajú sa o veciach.
Výskyt: Asi 20 % 11-ročných školákov sa so svojimi rodičmi rozpráva len málo alebo vôbec.
S pribúdajúcim vekom mali chlapci aj dievčatá
tendenciu sa s nimi rozprávať čoraz zriedkavejšie, pričom rozdiely medzi 13- a 15-ročnými
školákmi sú minimálne. V skupine 15-ročných
približne 40 % opýtaných školákov uvidelo, že sa
s rodičmi rozpráva len menej často alebo vôbec.

Obrázok 111: Spoločne strávené aktivity s rodičmi – rozprávanie sa o veciach (v %)
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Zmeny oproti HBSC 2009/2010
Komunikácia s otcom - žiadna zmena
2009/2010

11CH 75% 11D68% 13CH 67% 13D 47% 15CH 59% 15D 36%

2013/2014

11CH 79% 11D 66% 13CH 67% 13D 47% 15CH 58% 15D 36%

Pri porovnaní komunikácie s otcom v zberoch 2009/2010 a 2013/2014 je možné vidieť, že nedošlo
k žiadnym zásadným zmenám a nezistili sme žiadne štatisticky významné rozdiely. Slovenskí školáci
v roku 2014 hodnotili komunikáciu s otcom rovnako ako školáci v roku 2010.
Komunikácia s matkou – žiadna zmena
2009/2010

11CH 86% 11D86% 13CH 79% 13D 74% 15CH 72% 15D 71%

2013/2014

11CH 85% 11D 84% 13CH 81% 13D 77% 15CH 70% 15D 70%

Rovnaká situácia je aj v prípade komunikácie s matkou. Pri porovnaní dát v zbere 2009/2010 a 2013/2014
je možné vidieť, že nedošlo k žiadnym významným zmenám a nezistili sme žiadne štatisticky významné
rozdiely. Slovenskí školáci v roku 2014 hodnotili komunikáciu s matkou rovnako ako školáci v roku 2010.
Kontrola otcom – čas po škole – takmer žiadna zmena
2009/2010

11CH 24% 11D 30% 13CH 28% 13D 37% 15CH 27% 15D 36%

2013/2014

11CH 28% 11D 32% 13CH 33% 13D 38% 15CH 31% 15D 42%

Takmer žiadna zmena nenastala ani v prípade kontroly otcom – čas po škole. Štatisticky významné rozdiely neboli nájdené až na výnimku 13-ročných dievčat, u ktorých sme zistili nárast v kontrole otcom.
Kontrola matkou – čas po škole – žiadna zmena
2009/2010

11CH 82% 11D 85% 13CH 75% 13D 77% 15CH 69% 15D 79%

2013/2014

11CH 81% 11D 87% 13CH 76% 13D 73% 15CH 67% 15D 79%

Pri porovnaní kontroly trávenia času po škole matkou sme nezistili žiadnu významnú zmenu ani štatisticky významné rozdiely. Slovenskí školáci v roku 2014 hodnotili kontrolu matkou rovnako ako školáci
v roku 2010.
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Škola, školské prostredie
Lucia Bosáková, Andrea Madarasová Gecková

12

Úvod
Detstvo a dospievanie predstavujú rozhodujúce
obdobia životného cyklu, ktoré zásadným spôsobom ovplyvňujú všetky vývojové aspekty života,
vrátane zdravia a so zdravím súvisiaceho správania. Podstatnú časť týchto dôležitých životných
období trávia mladí ľudia práve v škole. Škola
a školské prostredie hrá preto v období dieťaťa
a adolescenta dôležitú úlohu, pričom môže na
jednej strane značne podporiť, no v horšom prípade i významne obmedziť jeho pozitívny vývoj.
Podporné školské prostredie je teda z tohto
pohľadu prínosom i pre zdravie, so zdravím súvisiace správanie ako aj pre celkovú životnú spokojnosť, zatiaľ čo nepodporujúce školské prostredie môže predstavovať v daných oblastiach
obrovské riziko.

Škola je dobrá vec, ale nikto ju
nemá rád. (13 rokov)

< Učiteľka

Radoslava Weissová, 7 rokov
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ŠKOLA
Spokojnosť so školou bola vo viacerých štúdiách
skúmaná v súvislosti s rizikovým správaním, pričom výsledky poukazujú na skutočnosť, že nízka
spokojnosť je často spojená s fajčením, alkoholom, užívaním marihuany (Bond a kol. 2007;
Rasmussen a kol. 2005; Bonny a kol. 2000) ako
i nízkym hodnotením vlastného zdravia (Bonny
a kol. 2000) a zvýšenými somatickými a psychologickými symptómami (Shochet a kol. 2008;
Bond a kol. 2007; Due a kol. 2003; Torsheim a kol.
2001).
Študenti, ktorí majú väčší stres v škole, majú
i väčší sklon k rizikovému správaniu, častejšie
zdravotné problémy (napr. bolesť hlavy, bolesť
brucha, chrbta, závraty) a psychologické problémy (smútok, napätie, nervozita) (Hjern a kol.
2008; Ottova a kol. 2012). Väčší stres v škole je
taktiež spojený s nízkym hodnotením vlastného
zdravia, nižšou životnou spokojnosťou ako i nižšou mierou subjektívnej pohody (Ravens-Sieberer a kol. 2001).

Štúdie zamerané na školský výkon a zdravie
objavili súvislosť medzi nízkym školským výkonom a nízkym hodnotením vlastného zdravia
ako i nižšou mierou subjektívnej pohody (Danielsen a kol. 2009; Suldo a kol. 2006; Ravens-Sieberer a kol. 2004; Huebner a kol. 1999; Vingilis
a kol. 1998). Navyše niektoré longitudinálne
štúdie potvrdili, že školský výkon môže fungovať
ako prediktor zdravia (Kistner et al, 2007; Cole
a kol. 2001).
Podpora v škole, chápaná ako podpora učiteľov a spolužiakov, je často spojená so zdravím,
najmä s duševným (Negru a kol. 2009; LaRusso
a kol. 2008; Way a kol. 2007). Podpora učiteľa
bola taktiež spojená s nižšou mierou užívania
alkoholu (McCarty a kol. 2012), nižším rizikom
fajčenia a užívania marihuany (Perra a kol. 2012).
Predkladaná štúdia sa zaoberala skúmaním
hneď niekoľkých aspektov školy a školského
prostredia, ktoré môžu mať vplyv na pozitívny
vývoj školákov. Ide o spokojnosť so školou, stres
v škole, školský výkon, neospravedlnené absencie v škole, vzťahy medzi spolužiakmi, vzťahy
medzi učiteľmi, participácia na triednych pravidlách a školských aktivitách, pravidelná podpora v príprave do školy, postoj k vzdelaniu,
vzdelanostné ašpirácie, životné ašpirácie, vzdelanostné ašpirácie rodičov a obavy o finančnú
dostupnosť ďalšieho vzdelávania.

< Budúcnosť

Patrik Strnisko, 13 rokov
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Spokojnosť so školou
Popis indikátora: Aký máš v súčasnosti vzťah
k škole?
 Veľmi sa mi páči v škole
 Trochu sa mi páči v škole
 Nie veľmi sa mi páči v škole
 Vôbec sa mi nepáči v škole
Prezentovaný je výskyt respondentov, ktorí
uviedli, že sa im v škole „veľmi páči“.
Výskyt: Až 34 % dievčat a 21 % chlapcov vo
veku 11 rokov hodnotilo, že sa im v súčasnosti
v škole veľmi páči. O čosi menej to bolo vo vekovej kategórii 13 rokov, kde spokojnosť so školou
uviedlo 19 % dievčat a 12 % chlapcov. Najmenej sa v škole páči 15-ročným, kde 18 % dievčat
a 13 % chlapcov uviedlo, že sa im v škole veľmi
páči.

Rodové rozdiely: Vo všeobecnosti sa viac páči
v škole dievčatám ako chlapcom. Štatisticky
významný rozdiel bol u všetkých vekových
skupín, u 11-ročných (OR/CI: 0,5/0,42-0,67),
13-ročných (OR/CI: 0,6/0,44-0,71) aj u 15-ročných (OR/CI: 0,7/0,53-0,92).
Rozdiely medzi vekovými skupinami: Celkovo
sa v škole viac páči mladším školákom. Štatisticky významný rozdiel sa ukázal aj medzi skupinou 11-ročných vs. 15-ročných chlapcov (OR/CI:
1,8/1,39-2,38) ako i 11-ročných vs. 15-ročných
dievčat (OR/CI: 2,4/1,88-3,05).

Obrázok 112: Spokojnosť so školou (v %)
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Stres v škole
Popis indikátora: Nakoľko sa cítiš byť pod tlakom pri školských úlohách, ktoré musíš robiť?
 Vôbec
 Trochu
 Dosť
 Veľmi
Prezentovaný je výskyt respondentov, ktorí
uviedli, že sa cítia byť „dosť“ alebo „veľmi“ pod
tlakom pri školských úlohách, ktoré musia urobiť.
Výskyt: 17 % chlapcov a dievčat vo veku 11
rokov sa cíti byť pod tlakom pri školských úlohách. U 13-ročných je to o čosi viac, u chlapcov
24 % a u dievčat 25 %. Približne 22 % 15-ročných uviedlo, že sa cíti byť pri školských úlohách
„dosť“ alebo „veľmi“ pod tlakom.
Obrázok 113: Stres v škole (v %)
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Rodové rozdiely: Zdá sa, že dievčatá sa cítia
byť v škole viac pod tlakom, ako chlapci. Štatisticky významný rozdiel bol však pozorovaný iba
u 15-ročných (OR/CI: 0,7/0,57-0,93).
Rozdiely medzi vekovými skupinami: Štatisticky
významný rozdiel bol pozorovaný u chlapcov,
medzi 13- a 15-ročnými (OR/CI: 1,3/1,05-1,66),
kde sa 13-roční chlapci cítia byť v škole viac
pod tlakom. Pokiaľ ide o opačné pohlavie, stres
v škole pociťujú viac staršie dievčatá. Štatisticky
významný rozdiel bol medzi skupinou 11- a 15ročných (OR/CI: 0,6/0,48-0,80).

Školský výkon
Popis indikátora: Čo si myslíš, ako hodnotí
Tvoj/a triedny/a učiteľ/ka Tvoje výsledky v škole
v porovnaní s inými spolužiakmi?
 Veľmi dobre
 Dobre
 Priemerne
 Podpriemerne
Prezentovaný je výskyt respondentov, ktorí
uviedli, že ich školský výkon je v porovnaní
s inými, hodnotený triednym učiteľom „veľmi
dobre“ alebo „dobre“.
Výskyt: Približne 70 % chlapcov vo veku 11, 13
a 15 rokov a okolo 75 % dievčat vo veku 11, 13
a 15 rokov uvádza, že ich výkon v škole hodnotí
triedny učiteľ v porovnaní s inými spolužiakmi
„veľmi dobre“ alebo „dobre“.

Rodové rozdiely: Vo všeobecnosti mali dievčatá
tendenciu hodnotiť svoj výkon v škole z pohľadu
učiteľa lepšie ako chlapci. Štatisticky významný
rozdiel bol u 11-ročných (OR/CI: 0,6/0,51-0,83)
a 15-ročných (OR/CI: 0,6/0,50-0,78).
Rozdiely medzi vekovými skupinami: Výsledky
výskumu poukazujú na fakt, že čím starší chlapci,
tým menej z nich si myslí, že ich školský výkon
je hodnotený triednym učiteľom „veľmi dobre“
alebo „dobre“. Štatisticky významný rozdiel
sa ukázal tak medzi skupinami 11-ročných vs.
15-ročných (OR/CI: 1,5/1,24-1,92) ako i 13-ročných vs. 15-ročných (OR/CI: 1,3/1,07-1,59). Zdá
sa, že u dievčat je to presne naopak, pričom štatisticky významný bol rozdiel iba medzi 11-ročnými vs. 15-ročnými (OR/CI: 1,5/1,16-1,92).

Obrázok 114: Školský výkon (v %)
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Neospravedlnené absencie v škole
Popis indikátora: Stalo sa Ti za posledných 12
mesiacov, že si nebol/a v škole bez riadneho
ospravedlnenia najmenej celý jeden deň?
 Nikdy
 Raz alebo dvakrát
 Trikrát a viac
Prezentovaný je výskyt respondentov, ktorí
uviedli, že aspoň raz neboli v škole bez riadneho
ospravedlnenia.
Výskyt: Približne 12 % 11-ročných, 15 % 13-ročných a až 27 % 15-ročných uviedlo, že neboli
v škole bez riadneho ospravedlnenia aspoň raz
za uplynulý rok.

Rodové rozdiely: Pokiaľ ide o porovnanie medzi
chlapcami a dievčatami, nebol zistený žiaden
štatisticky významný rozdiel.
Rozdiely medzi vekovými skupinami: Zdá sa, že
so vzrastajúcim vekom stúpa u žiakov tendencia
neospravedlnených absencií v škole, čo potvrdzuje i štatisticky významný rozdiel u chlapcov medzi 11-ročnými vs. 15-ročnými (OR/CI:
0,4/0,30-0,51) a 13-ročnými vs. 15-ročnými (OR/
CI: 0,5/0,36-0,57) ako i u dievčat medzi 11-ročnými vs. 15-ročnými (OR/CI: 0,3/0,23-0,41)
a súčasne i 13-ročnými vs. 15-ročnými (OR/CI:
0,5/0,38-0,60).

< Na ulici

Ivana Geňová, 11 rokov
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Obrázok 115: Neospravedlnené absencie v škole (v %)

Keď jeden z triedy chodí poza
školu, tak stiahne aj ďalších.
(13 rokov)
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Vzťahy medzi spolužiakmi
Popis indikátora: Toto sú niektoré vyjadrenia
o spolužiakoch v Tvojej triede.

Prezentovaný je výskyt respondentov, ktorí
uviedli, že „úplne súhlasia“ alebo „súhlasia“.

Prosím označ, ako veľmi súhlasíš alebo nesúhlasíš s každým z nich.

Výskyt: Približne 51 % 11-ročných, 59 % 13-ročných a 57 % 15-ročných uvádza, že ich spolužiaci
sú v ich triede radi. Okolo 59 % 11-ročných, 28 %
13-ročných a 59 % 15-ročných považuje svojich
spolužiakov v triede za priateľských a milých.
Napokon, až okolo 79 % 11-ročných, 75 % 13-ročných a 74 % 15-ročných školákov má pocit, že ich
spolužiaci akceptujú takých, akí sú.

Zaškrtni, prosím, jedno políčko pre každý riadok. (1) Spolužiaci v mojej triede sú spolu radi,
(2) Mnohí spolužiaci v mojej triede sú priateľskí
a milí, (3) Ostatní spolužiaci ma prijali takého/
takú, aký/á som.
 Úplne súhlasím
 Súhlasím
 Ani súhlasím, ani nesúhlasím
 Nesúhlasím
 Vôbec nesúhlasím
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Rodové rozdiely: Chlapci mali vo všeobecnosti
väčšiu tendenciu uvádzať, že ich spolužiaci sú
v triede spolu radi. Štatisticky významný rozdiel
bol pozorovaný u 11- (OR/CI: 1,2/1,01-1,51),
13- (OR/CI: 1,4/1,20-1,70) i 15-ročných (OR/CI:
1,8/1,45-2,18). Pokiaľ ide o priateľskosť, rozdiel
medzi chlapcami a dievčatami bol pozorovaný
len vo veku 11-rokov, kde dievčatá hodnotili svojich spolužiakov ako priateľských a milých častejšie ako chlapci (OR/CI: 0,8/0,66-0,99). Napokon,
chlapci, najmä vo veku 13 (OR/CI: 1,5/1,26-1,87)
a 15 rokov, (OR/CI: 1,6/1,28-2,03) majú väčšiu
tendenciu uvádzať, že ich spolužiaci akceptujú
takých, akí sú.

Rozdiely medzi vekovými skupinami: U chlapcov
možno pozorovať, že so vzrastajúcim vekom sa zvyšuje i podiel tých, ktorí si myslia, že sú ich spolužiaci
v triede radi, pričom štatisticky významný rozdiel je
badať medzi 11- vs. 15-ročnými (OR/CI: 0,7/0,540,81). U dievčat je to naopak, pričom štatisticky
významný rozdiel bol zistený v porovnaní skupín
13- a 15-ročných (OR/CI: 1,2/1,01-1,47). Pokiaľ
ide o priateľskosť, neboli zistené žiadne štatisticky
významné rozdiely. Čo sa týka akceptácie, mladšie
dievčatá si častejšie myslia, že ich spolužiaci prijali
také, aké sú, pričom štatisticky významný rozdiel
bol pozorovaný medzi 11- a 15-ročnými (OR/CI:
1,7/1,33-2,14).

Obrázok 116: Vzťahy medzi spolužiakmi - spolužiaci sú spolu radi (v %)

< Kamoši

Eduard Šulc, 9 rokov
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Obrázok 117: Vzťahy medzi spolužiakmi - spolužiaci sú priateľskí (v %)

Obrázok 118: Vzťahy medzi spolužiakmi - spolužiaci sú akceptujúci (v %)
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Vzťahy s učiteľmi
Popis indikátora: Toto sú niektoré vyjadrenia
o Tvojich učiteľoch.
Prosím, označ, ako veľmi súhlasíš alebo nesúhlasíš s každým z nich.
Zaškrtni, prosím, jedno políčko pre každý riadok.
(1) Mám pocit, že ma môj/moja učiteľ/ka akceptuje takého/takú, aký/á som, (2) Mám pocit, že
mojim učiteľom na mne ako na človeku záleží,
(3) Cítim, že mojim učiteľom môžem veľmi dôverovať.
 Úplne súhlasím
 Súhlasím
 Ani súhlasím, ani nesúhlasím
 Nesúhlasím
 Vôbec nesúhlasím
Prezentovaný je výskyt respondentov, ktorí
uviedli, že „úplne súhlasia“ alebo „súhlasia“.
Výskyt: Približne 85 % 11-ročných, 73 % 13-ročných a 67 % 15-ročných školákov má pocit, že
ich učiteľ akceptuje takých, akí sú. Pokiaľ ide
o ďalšie vzťahy s učiteľmi, až 70 % 11-ročných
dievčat, 61 % 11-ročných chlapcov, okolo 50 %
13-ročných a 45 % 15-ročných žiakov má pocit,
že ich učiteľom na nich ako na človeku záleží.

Rodové rozdiely: Pokiaľ ide o akceptáciu učiteľmi, štatisticky významný rozdiel bol zistený
len u skupiny 11-ročných školákov, kde dievčatá
častejšie uvádzali, že ich učitelia plne akceptujú
(OR/CI: 0,6/0,48-0,84). V tej istej vekovej skupine sa štatisticky významne líši i pohľad školákov na to, či ich učiteľom na nich záleží, k čomu
sa viac prikláňajú dievčatá ako chlapci (OR/CI:
0,7/0,54-0,82). Čo sa týka dôvery voči učiteľom,
významný rozdiel bol pozorovaný u 13-ročných
školákov (OR/CI: 1,4/1,18-1,67) a 15-ročných
školákov (OR/CI: 1,3/1,01-1,56), kde viac dôverujú svojim učiteľom chlapci ako dievčatá.
Rozdiely medzi vekovými skupinami: Pokiaľ
ide o akceptáciu, čím starší školáci, tým menej
považujú svojich učiteľov za akceptujúcich.
Štatisticky významné rozdiely boli zistené tak
u chlapcov, medzi skupinami 11- vs. 15- ročných
(OR/CI: 2,2/1,73-2,76) a 13- vs. 15-ročných (OR/
CI: 1,4/1.17-1,75), ako i u dievčat medzi skupinami 11- vs. 15-ročných (OR/CI: 3,5/2,66-4,52)
a 13- vs. 15-ročných (OR/CI: 1,3(1,04-1,55).
Mladší žiaci majú taktiež častejšie pocit, že ich
učiteľom na nich záleží, štatisticky významný
rozdiel bol pozorovaný medzi skupinami 11-ročných vs. 15-ročných, tak u chlapcov (OR/CI:
1,3/1,01-1,56) ako i u dievčat (OR/CI: 2,9/2,363,62) a v prípade chlapcov aj medzi skupinami
13- vs. 15-ročných (OR/CI: 1,3/1,05-1,52). Pokiaľ
ide o dôveru, svojim učiteľom dôverujú viac
jednoznačne mladší žiaci. Štatisticky významný
rozdiel bol zistený tak u dievčat medzi skupinami
11- vs. 15-ročných (OR/CI: 5,8/4,62-7,22) ako
i medzi 13- a 15-ročnými (OR/CI: 1,6/1,32-1,97),
ako i u chlapcov, medzi 11- a 15-ročnými (OR/CI:
4,2/3,38-5,17) a taktiež medzi 13- a 15-ročnými
(OR/CI: 1,8/1,49-2,19).
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Obrázok 119: Vzťahy s učiteľmi – učiteľ ich akceptuje takých akí sú (v %)

Obrázok 120: Vzťahy s učiteľmi – učiteľom na nich záleží (v %)
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Obrázok 121: Vzťahy s učiteľmi – učiteľom môžu veľmi dôverovať (v %)

Sľúbila mi učiteľka, že to nepovie nikomu, že mi bolo zle.
A potom to vedel celý učiteľský
zbor. (13 rokov)
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Participácia na triednych pravidlách
a školských aktivitách
Popis indikátora: Toto sú niektoré vyjadrenia
o spolužiakoch v Tvojej triede a v Tvojej škole.
Prosím, označ, ako veľmi s ním súhlasíš alebo
nesúhlasíš.
Zaškrtni, prosím, jedno políčko. (1) V našej triede sa
žiaci podieľajú na tvorení triednych pravidiel, (2) Na
našej škole sa žiaci podieľajú na plánovaní školských
aktivít a udalostí (športové dni, exkurzie, výlety
atď.), (3) Na našej škole majú žiaci možnosť spolurozhodovať a plánovať školské projekty, (4) Na našej
škole sa nápady a myšlienky žiakov berú vážne.
 Úplne súhlasím
 Súhlasím
 Ani súhlasím, ani nesúhlasím
 Nesúhlasím
 Vôbec nesúhlasím
Na uvedené položky odpovedala len vybraná
skupina respondentov, teda len 13- a 15-roční,
ktorí vypĺňali verziu B dotazníka. Jedenásť roční
žiaci neboli do zberu v rámci týchto položiek zaradení. Prezentovaný je výskyt respondentov, ktorí
uviedli, že „úplne súhlasia“ alebo „súhlasia“.
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Výskyt: 26 % chlapcov a 20 % dievčat vo veku 13
rokov a približne 18 % školákov vo veku 15 rokov
uviedlo, že sa v ich triede spolužiaci podieľajú na
tvorbe triednych pravidiel. Až 58 % chlapcov a 63 %
dievčat vo veku 13 rokov a okolo 56 % 15-ročných
žiakov označilo, že sa na ich škole žiaci podieľajú
na plánovaní školských aktivít a udalostí. Približne
45 % 13-ročných chlapcov, 49 % 13-ročných dievčat, 39 % 15-ročných chlapcov a 47 % 15-ročných
dievčat uviedlo, že žiaci na ich škole majú možnosť spolurozhodovať a plánovať školské projekty.
Napokon, 37 % 13-ročných chlapcov, 43 % 13-ročných dievčat, 28 % 15-ročných chlapcov a 35 %
15-ročných dievčat si myslí, že sa na ich školách
nápady a myšlienky žiakov berú vážne.
Rodové rozdiely: Výpovede respondentov týkajúce sa participácie na triednych pravidlách
a školských aktivitách sa javia byť z pohľadu
pohlavia podobné. Najväčší rozdiel bol zaznamenaný medzi 15-ročnými chlapcami a dievčatami
v otázke spolurozhodovania a plánovania školských projektov, a to v prospech dievčat.

Rozdiely medzi vekovými skupinami: Pokiaľ ide
o rozdiely medzi uvedenými vekovými skupinami,
zdá sa, že mladší respondenti (13 rokov) odpovedali oproti starším (15 rokov) častejšie kladnejšie,
a to pri všetkých uvedených položkách.
Obrázok 122: Participácia na triednych pravidlách a školských aktivitách (v %)

< V zošite

Katarína Sokolová, 13 rokov
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Pravidelná podpora v príprave
do školy
Ak potrebujem, ak mám
písomku, tak mi pomáha
mamka, ale inak skôr brat.
(13 rokov)

Popis indikátora: Podporuje Ťa, pomáha Ti niekto pravidelne v príprave do školy?
Označ v každom riadku jednu odpoveď.
Zaškrtni, prosím, jedno políčko. (1) Matka, (2)
Otec, (3) Niekto zo starých rodičov, (4) Niekto
zo súrodencov, (5) Niekto iný z rodiny, (6) Iný
dospelý mimo rodiny, (7) Niekto z mojich kamarátov, rovesníkov.
 Áno
 Nie
Na túto otázku odpovedali iba 15-roční respondenti. Prezentovaný je výskyt tých respondentov, ktorí uviedli „áno“.
Výskyt: V otázke podpory v príprave do školy, až
56 % chlapcov a 49 % dievčat označilo ako pomáhajúcu matku, 41 % chlapcov a 30 % dievčat
uviedlo otca, 25 % chlapcov a 18 % dievčat niekoho
zo starých rodičov, 26 % chlapcov a 29 % dievčat
niekoho zo súrodencov, približne 20 % chlapcov
aj dievčat uviedlo niekoho iného z rodiny, okolo
15 % chlapcov aj dievčat označilo iného dospelého
mimo rodiny a napokon 36 % chlapcov a až 52 %
dievčat uviedlo, že im s prípravou do školy pravidelne pomáha niekto z kamarátov a rovesníkov.
Rodové rozdiely: Pokiaľ ide o pomoc rodičov
a starých rodičov v príprave do školy, častejšie
ju udávali chlapci ako dievčatá (matka - OR/
CI: 1,4/1,09-1,66; otec - OR/CI: 1,6/1,30-2,02;
starí rodičia – 1,5/1,14-1,91). Avšak najväčší sa
javí byť rozdiel medzi chlapcami a dievčatami
v otázke pomoci zo strany kamarátov a rovesníkov, ktorú jednoznačne častejšie využívajú dievčatá ako chlapci (OR/CI: 0,5/0,42-0,65).

< Otec

Dominika Madzinová, 10 rokov
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Obrázok 123: Vzťahy s učiteľmi – pravidelná podpora v príprave do školy (v %)
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Postoj k vzdelaniu
Popis indikátora: Záleží Ti na tom, aké vzdelanie
získaš?
 Veľmi mi na tom záleží
 Záleží mi na tom, ale nie až tak
 Je mi to úplne jedno

Výskyt: Až 78 % dievčat a 67 % chlapcov uviedlo,
že im na tom, aké vzdelanie získajú, veľmi záleží.
Rodové rozdiely: Zdá sa, že dievčatá majú kladnejší postoj k svojmu vzdelaniu ako chlapci (OR/
CI: 0,6/0,45-0,72).

Na túto otázku odpovedali iba 15-roční respondenti. Prezentovaný je výskyt respondentov,
ktorí uviedli, že „im na tom veľmi záleží“.

Mám rád školu, ale nerád sa
učím. (11 rokov)

< Štúdium

Denis Šimko, 12 rokov
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Vzdelanostné ašpirácie
Popis indikátora: Aké najvyššie vzdelanie asi
v budúcnosti získaš?
 Základnú školu
 Učňovskú školu s výučným listom
 Učňovskú školu s maturitou
 Stredoškolské vzdelanie ukončené maturitou
 Gymnázium
 Vysokoškolské vzdelanie
Na túto otázku odpovedali iba 15-roční respondenti. Prezentovaný je výskyt respondentov za
každú alternatívu.
Výskyt: Až 69 % dievčat a 49 % chlapcov ašpiruje na vysokoškolské vzdelanie, 33 % chlapcov
a 22 % dievčat si myslí, že získa stredoškolské

vzdelanie ukončené maturitou. Len 9 % chlapcov
a 3 % dievčat sa domnieva, že ukončí učňovskú
školu s maturitou. Podobne je to s učňovskou
školou s výučným listom, ku ktorému inklinuje
8 % chlapcov a 5 % dievčat. Napokon iba 2 %
opýtaných školákov si myslí, že ukončia len základnú školu.
Rodové rozdiely: Až o 20 % viac dievčat ako
chlapcov ašpiruje na vysokoškolské vzdelanie
a naopak, približne o 11 % viac chlapcov ako
dievčat sa domnieva, že získa stredoškolské
vzdelanie s maturitou. V prípade ostatných stupňov vzdelania nie je rozdiel vo vnímaní chlapcov
a dievčat výrazný. Štatistickú významnosť rozdielov sme neoverovali.

Obrázok 124: Vzdelanostné ašpirácie (v %)
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Ašpirácie
Popis indikátora: Čo si myslíš, že budeš robiť po
ukončení strednej školy?
 Budem asi nezamestnaný
 Budem pokračovať v štúdiu
 Zamestnám sa, alebo budem podnikať
 Budem si hľadať prácu v zahraničí
 Vydám sa a ostanem v domácnosti
 Nemám predstavu
 Iné
Na túto otázku odpovedali iba 15-roční respondenti. Prezentovaný je výskyt respondentov za
každú alternatívu.

Výskyt: Až 59 % dievčat a 34 % chlapcov uviedlo,
že bude po ukončení strednej školy pokračovať
v štúdiu. 29 % chlapcov a 12 % dievčat sa plánuje
zamestnať alebo podnikať, až približne 17 %
opýtaných školákov označilo, že si bude hľadať
prácu v zahraničí. Okolo 9 % školákov nemá
jasnú predstavu o svojej budúcnosti po skončení strednej školy, 8 % chlapcov a 3 % dievčat
uviedli, že budú robiť niečo iné, len 2 % chlapcov a 1 % dievčat si myslí, že budú nezamestnaní
a napokon len 1 % chlapcov, ale žiadne dievča,
si nemyslí že sa po skončení strednej školy vydá
a ostane v domácnosti.
Rodové rozdiely: Až o 25 % viac dievčat ako
chlapcov uviedlo, že bude pokračovať po skončení strednej školy v štúdiu. Naopak, až o 17 %
viac chlapcov ako dievčat sa plánuje zamestnať
alebo podnikať. Pokiaľ ide o ostatné položky,
rozdiel medzi chlapcami a dievčatami nebol
markantný. Štatistickú významnosť rozdielov
sme neoverovali.

< Bez ružových okuliarov
Michaela Leľová, 9 rokov
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Obrázok 125: Ašpirácie (v %)
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Vzdelanostné ašpirácie rodičov
Popis indikátora: Čo si myslíš, že očakávajú
Tvoji rodičia? Aké najvyššie vzdelanie dúfajú, že
dosiahneš?
Zaškrtni, prosím, jedno políčko pre otca a jedno
políčko pre matku.
 Základnú školu
 Učňovskú školu s výučným listom
 Učňovskú školu s maturitou
 Stredoškolské vzdelanie ukončené maturitou
 Gymnázium
 Vysokoškolské vzdelanie
 Nemám alebo nestretávam otca/matku
Na túto otázku odpovedali iba 15-roční respondenti. Prezentovaný je výskyt respondentov za
každú alternatívu.
Výskyt: Až 75 % dievčat a 59 % chlapcov uviedlo,
že si myslia, že ich otcovia dúfajú, že dosiahnu
vysokoškolské vzdelanie. V prípade matky si
to myslí až 67 % dievčat a 51 % chlapcov. 15 %
dievčat a 26 % chlapcov si myslí, že ich otcovia si
želajú, aby dokončili strednú školu a 17 % dievčat a 30 % chlapcov si myslí, že je to želanie ich
Obrázok 126: Vzdelanostné ašpirácie rodičov (v %)
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matky. 3 % dievčat a 7 % chlapcov si myslí, že
ich otec dúfa, že dokončia učňovské vzdelanie
s maturitou, podobne je to, pokiaľ ide o matku
(dievčatá – 3 %, chlapci – 8 %). Približne 4 % školákov veria, že ich rodičia dúfajú, že dosiahnu
učňovské vzdelanie s výučným listom, a napokon
okolo 2 % žiakov si myslí, že ich rodičia dúfajú,
že dosiahnu základné vzdelanie. Približne 1 %
žiakov si myslí, že ich otec a 3 %, že ich matka,
si želajú, aby dokončili gymnázium Asi 1 %
chlapcov i dievčat nevedelo odpovedať na túto
otázku, lebo nestretáva svojho otca a asi 6 %
dievčat a 3 % chlapcov nestretáva svoju matku.
Rodové rozdiely: Až o 16 % chlapcov viac ako
dievčat v prípade otca a 16 % viac dievčat ako
chlapcov v prípade matky si myslí, že si želajú,
aby dosiahli VŠ vzdelanie. O 11 % viac chlapcov
ako dievčat v prípade otca a o 13 % viac v prípade matky si myslí, že si želajú, aby dosiahli
stredoškolské vzdelanie. Pri ostatných stupňoch štúdia je vnímanie z pohľadu otca i matky
u oboch pohlaví približne rovnaké. Štatistickú
významnosť rozdielov sme neoverovali.

Obavy o finančnú dostupnosť ďalšieho
vzdelávania
Popis indikátora: Mávaš obavy z toho, že si ďalšie štúdium z finančných dôvodov nebudeš môcť
dovoliť?
 Veľmi často
 Často
 Zriedka
 Nikdy

Výskyt: Až 10 % chlapcov a 16 % dievčat si veľmi
často alebo často myslí, že si ďalšie štúdium
nebude môcť z finančných dôvodov dovoliť.
Rodové rozdiely: Až o 18 % viac chlapcov,
v porovnaní s dievčatami, má obavy z toho, že
si ďalšie štúdium z finančných dôvodov nebude
môcť dovoliť.

Na túto otázku odpovedali iba 15-roční respondenti. Prezentovaný je výskyt respondentov za
každú alternatívu.
Obrázok 127: Obavy o finančnú dostupnosť ďalšieho vzdelávania (v %)
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Školský dotazník
Mária Sarková

Úvod
Školské prostredie v sebe zahŕňa a spája celý
rad faktorov, ktoré spolu súvisia a vzájomne
sa ovplyvňujú. Úroveň vzdelávania, ako aj vzájomné vzťahy a celková atmosféra školy sú rovnako dôležité ako bezpečné školské prostredie,
vybavenie školy, alebo možnosti zdravého stravovania sa žiakov, či podpora fyzickej aktivity
mimo hodín telesnej výchovy. Vplyv fyzického
školského prostredia na životný štýl žiakov, ako
aj na úroveň a schopnosti ich vzdelávania sa
počas vyučovania bol preukázaný viacerými
výskumami a štúdiami (Pagels a kol., 2014; da
Conceicao a kol., 2014; John-Akinola a Nic-Gabhainn, 2014; Martina a kol., 2014; Story a kol.,
2009). Zároveň zdravotnícke organizácie apelujú

na detské nezdravé návyky, zvyšujúci sa výskyt
obezity v skupine školopovinných detí, znižujúcu sa pohybovú aktivitu (WHO, 2006), ale aj
zvýšený výskyt rôznych zdravotných problémov,
ako je napríklad astma alebo rôzne druhy alergií
(WHO, 2003). Zdravá, čistá škola so stratégiou
k zvyšovaniu a zlepšovaniu zdravých a k znižovaniu nezdravých návykov môže výrazne prispieť nielen k celkového zdravotnému stavu
svojich žiakov, ale aj k ich úspechu vo vzdelávaní
a k záujmu detí o školu. Práve preto je súčasťou
merania každé štyri roky aj dotazník zameraný
na vybrané aspekty fungovania jednotlivých
škôl, ako sú napríklad možnosti stravovania sa
v škole, sortiment ponúkaný predajnými automatmi nachádzajúcimi sa v školách, možnosťami prístupov a využívania školských zariadení
žiakmi v čase mimo vyučovania. Dotazník je
vyplňovaný zodpovedným predstaviteľom školy.

< Hra

Marína Kišová, 15 rokov
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Vybrané charakteristiky škôl
zaradených do výskumného súboru
Popis indikátora:
Aká je Vaša pozícia na tejto škole?

Ktoré z nasledujúceho najlepšie popisuje komunitu, v ktorej sa nachádza Vaša škola?
 Dedina, osada alebo vidiek (menej ako
3 000 obyvateľov)

 Riaditeľ/Riaditeľka
 Zástupca/Zástupkyňa

 Malé mesto (od 3 000 do 15 000 obyvateľov)

 Iné (prosím, špecifikujte)….
Aký typ školy je Vaša škola?

 Mesto (od 15 000 do 100 000 obyvateľov)

 Štátna
 Cirkevná

 Väčšie mesto (od 100 000 do 1 000 000
obyvateľov)

 Súkromná

 Veľké mesto (nad 1 000 000 obyvateľov)

 Iné (prosím, špecifikujte)….

Výskyt: Dotazník vyplnilo 130 škôl, z toho 122
štátnych, 6 cirkevných a 1 súkromná škola.
V prostredí dediny, osady alebo vidieka sa
nachádzalo 35 % škôl, malého mesta 19 % škôl,
mesta do 100 000 obyvateľov 37 % škôl, mesta
nad 100 000 obyvateľov 10 % škôl. V 96 prípadoch školský dotazník vypĺňal riaditeľ/riaditeľka
školy, v 28 prípadoch zástupca/zástupkyňa školy
a v troch prípadoch iná poverená osoba.

Obrázok 128: Rozloženie škôl podľa veľkosti sídla (v %)
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Zastúpenie žiakov, ktorí sú z etnickej
alebo rasovej menšiny alebo ich rodičia
sú imigranti
Popis indikátora: Aké percento žiakov vo Vašej
škole je z etnickej alebo rasovej menšiny alebo
ich rodičia sú imigranti? (odhadnite, prosím)… %

Výskyt: Viac než polovica škôl uviedla, že na
škole nemá školákov z etnickej alebo rasovej
menšiny respektíve školákov z rodín migrantov.
Pätina škôl odhadovala zastúpenie tejto skupiny
detí do 5 % a 12 % škôl odhadovalo, že na ich
škole je 6 - 15 % takýchto školákov. Vyššie zastúpenie (16 % a viac) takýchto školákov odhadovalo 16 % škôl.

Obrázok 129: Zastúpenie žiakov, ktorý sú z etnickej alebo rasovej menšiny alebo ich rodičia sú imigranti
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Zastúpenie mužov v učiteľskom zbore
Popis indikátora: Aký je celkový počet učiteľov/
učiteliek vo Vašej škole?
Počet učiteľov…
Počet učiteliek…

Výskyt: Prevažná väčšina (89 %) škôl má v učiteľskom zbore menej ako 35 % mužov. Menej
ako 10 % učiteľov mužov malo 17 % opýtaných
škôl a dve tretiny škôl odhadovali ich zastúpenie
medzi 11 až 25 %. Iba 11 % škôl uviedlo, že na ich
škole učí viac mužov ako žien.

Obrázok 130: Zastúpenie mužov v učiteľskom zbore (v %)
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Závažné problémy v okolí školy
Popis indikátora: Aký závažný problém sú nasledovné skutočnosti v okolí Vašej školy?
»» Napätie vyplývajúce z rasových, etnických
alebo náboženských rozdielov
»» Odpad, smeti alebo rozbité sklo na ulici,
ceste, na chodníkoch alebo vo dvoroch

 Vôbec žiadny problém
 Málo závažný problém
 Stredne závažný problém
 Závažný problém

»» Predávanie alebo užívanie drog alebo nadmerné pitie alkoholu na verejnosti

Prezentovaný je výskyt škôl, ktoré reportovali
rôznu úroveň problémov.

»» Násilie alebo vandalizmus skupín

Výskyt: Za závažný a stredne závažný problém
v okolí školy boli najčastejšie označené násilie
alebo vandalizmus skupín (19 %), hustá premávka (18 %), ale tiež kriminalita v okolí (16 %)
a predávanie alebo užívanie drog alebo nadmerné pitie alkoholu na verejnosti (15 %).

»» Hustá premávka
»» Opustené alebo schátralé domy a budovy
»» Kriminalita v okolí
»» Iné (prosím, špecifikujte)
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 Neviem

Obr 131: Výskyt závažných problémov v okolí školy (v %)

< Nefajčite

Ľudovít Ján Čalfa, 7 rokov
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Závažné vnútorné problémy školy
Popis indikátora: Do akej miery sú/boli nasledujúce udalosti problémom pre Vašu školu počas
posledných troch rokov?

»» Fajčenie v priestoroch školy
»» Donášanie alebo pitie alkoholu žiakmi
v škole

»» Záškoláctvo žiakov

»» Užívanie drog žiakmi

»» Neskoré príchody žiakov

»» Fluktuácia učiteľského kolektívu

»» Fyzické konflikty medzi žiakmi

»» Dlhodobá práceneschopnosť učiteľov

»» Šikanovanie medzi žiakmi

»» Sťažnosti žiakov alebo rodičov na učiteľov

»» Rasová diskriminácia
»» Nosenie zbraní žiakmi

»» Suspendovanie učiteľov alebo disciplinárne
konanie voči učiteľom

»» Verbálne útoky žiakov voči učiteľom

 Neviem

»» Verbálne útoky učiteľov voči žiakom

 Vôbec žiadny problém

»» Fyzické útoky žiakov voči učiteľom

 Málo závažný problém

»» Lúpeže alebo krádeže v priestoroch školy

 Stredne závažný problém

»» Vandalizmus na majetku školy

 Závažný problém
Prezentovaný je výskyt škôl, ktoré reportovali
rôznu úroveň problémov.
Výskyt: Za závažný a stredne závažný vnútorný
problém školy boli najčastejšie označené vandalizmus na majetku školy (35 %), záškoláctvo
žiakov (26 %) a neskoré príchody žiakov na vyučovanie (25 %). Veľmi často školy ako závažný
alebo stredne závažný problém reportovali
násilné správanie žiakov ako napr. šikanovanie
medzi žiakmi (19 %), fyzické konflikty medzi
žiakmi (13 %), verbálne útoky žiakov voči učiteľom (16%). Na školách majú problém i s lúpežami a krádežami v priestoroch školy (9 %) a fajčením v priestoroch školy (8 %).

< Starosti

Jakub Ružinský, 10 rokov
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Obr 132: Výskyt závažných vnútorných problémov školy (v %)
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Zariadenia a vybavenie školy
Popis indikátora: Do akej miery súhlasíte s nasledujúcimi vyhláseniami o Vašej škole:
 Netýka sa našej školy
 Neviem sa vyjadriť
 Jednoznačne nesúhlasím
 Nesúhlasím
 Súhlasím
 Jednoznačne súhlasím
»» Pre zlepšovanie bezpečnosti škola potrebuje
rozsiahlu renováciu.
»» Školské ihrisko je v dobrom stave.
»» Telocvičňa je v dobrom stave.
»» Špecializované učebne (napr. laboratóriá,
pracovné dielne) sú dobre vybavené.
»» Opravy sú vykonávané bez zbytočných odkladov.
»» Toalety a hygienické zariadenia sú v dobrom
stave.
»» Ventilačné a vykurovacie systémy sú v dobrom stave.
»» Táto škola je bezbariérová (vrátane toalety
a hygienického zariadenia).
»» Triedy vyhovujú potrebám žiakov a učiteľov.
»» Učitelia majú k dispozícii dostatočné množstvo multimediálnych zariadení (počítače
a softvér, DVD prehrávače, premietačky).
»» Stoly v triedach sú umiestnené tak, že umožňujú optimálne svetelné podmienky (napr.
optimálne využitie denného svetla, obmedzenie oslnenia).
»» Školský nábytok pre žiakov vyhovuje ergonomickým požiadavkám.
»» Opakujú sa problémy s plesňou.
»» Teplota v triede je primeraná v priebehu
celého roka.
»» Škola je vystavená hluku v zanedbateľnej
miere.
»» Kvalita vzduchu v triedach je dobrá.
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Prezentovaný je percentuálny výskyt odpovedí
„jednoznačne súhlasím“ a „súhlasím“.
Výskyt: Tretina škôl potrebuje pre zlepšenie
bezpečnosti rozsiahlu renováciu a iba tretina
škôl potvrdila, že ich priestory sú bezbariérové.
Iba dve tretiny škôl potvrdili, že školské ihrisko
je v dobrom stave a o niečo viac škôl potvrdilo,
že telocvičňa je v dobrom stave (69 %). Iba niečo
viac ako polovica škôl potvrdila, že špecializované učebňe sú dobre vybavené (54 %). Každá
desiata škola má opakovane problém s plesňou
a 15 % škôl má problém udržať v triedach primeranú teplotu v priebehu celého roka. Nadmerný
hluk a nábytok nevyhovujúci ergonomickým
požiadavkám trápil 15 % škôl.

Obr 133: Zariadenie a vybavenie školy (v %)
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Stravovanie v školách
Popis indikátora: Má Vaša škola nasledujúce
zariadenia/vybavenie? (áno/nie)
»» Jeden alebo viac nápojových alebo potravinových automatov
»» Školský obchod alebo bufet
»» Jedáleň
»» Iné (prosím, špecifikujte)….
Ste schopní ponúkať vo Vašej škole teplé obedy?
(áno/nie)
Približne aké percento žiakov konzumuje počas
bežného dňa teplý obed vo Vašej škole? (odhadnite, prosím)… %
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Výskyt: Viac než 40 % škôl potvrdilo, že škola má
nápojové alebo potravinové automaty (42 %), či
školský obchod alebo bufet (40 %). Temer všetky
školy potvrdili, že majú jedáleň (94 %) a že sú
schopné zabezpečiť teplé obedy (96 %). Približne polovica škôl uviedla, že menej ako dve
tretiny ich žiakov využívajú možnosť stravovania
sa v školskej jedálni (10 % + 19 % + 18 %).

Obrázok 134

< Na stole

Zuzana Belušová, 11 rokov
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Sortiment ponúkaný v školských
automatoch, obchodoch alebo
bufetoch
Popis indikátora: Môžu vo Vašej škole žiaci kúpiť
nasledujúce výrobky v automatoch, v školskom
obchode alebo bufete?
»» Voda vo fľaši
»» 100% ovocný/zeleninový džús
»» Bežné nealkoholické nápoje, športové nápoje alebo ovocné nápoje, ktoré nie sú 100%
džúsom
»» Diétne nealkoholické nápoje
»» Plnotučné mlieko
»» Odtučnené (bez tuku) alebo nízkotučné mlieko
»» Ochutené mlieko
»» Teplé nápoje (káva, čaj, horúce kakao)
»» Čokoláda/ sladkosti/keksy/koláče
»» Hranolky/zemiakové lupienky
»» Ovocie
»» Zelenina
»» Jogurt
»» Zmrzlina
»» Pizza
»» Sendviče/bagety
»» Výrobky z celozrnného chleba

Škola nie je zdravá. Sedím tu
a priberám. (11 rokov)
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 Nie
 Áno, v určitom čase počas dňa
 Áno, kedykoľvek
Prezentovaný je výskyt škôl, ktoré odpovedali, že
vyššie uvedené výrobky je možné kúpiť v automatoch, v školskom obchode alebo bufete v ich
škole kedykoľvek, resp. v určitom čase počas
dňa.
Výskyt: Najčastejšie predávaným sortimentom
ponúkaným v automatoch, v školskom obchode
alebo bufete je voda vo fľaši, ovocný alebo zeleninový džús, čokoládové mlieko a čokoláda,
sladkosti, keksy a koláče (42 %). Ďalej sú ponúkané bežné nealkoholické nápoje (41 %) a sendviče a bagety (39 %).

Obrázok 135: Dostupnosť nasledujúcich výrobkov v automatoch, školskom obchode alebo v bufete
(v %)
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Podpora fyzickej aktivity
Popis indikátora: Podporuje alebo propaguje
Vaša škola chôdzu alebo bicyklovanie (alebo iný
typ fyzicky aktívneho cestovania) do školy a zo
školy?
 Nie
 Áno
Organizuje Vaša škola pohybové aktivity v priebehu školského dňa mimo vyučovacích hodín
telesnej výchovy?
»» Pred začatím vyučovania
»» Počas obeda
»» Počas prestávok
»» Po škole

 Nie
 Áno, 1-2 dni v týždni
 Áno, 3-4 dni v týždni
 Áno, každý deň
Výskyt: Chôdzu alebo bicyklovanie (alebo iný
typ fyzicky aktívneho cestovania) do školy a zo
školy podporuje alebo propaguje 71 % škôl.
Každodenná fyzická aktivita mimo vyučovacích
hodín telesnej výchovy je školami najviac podporovaná po vyučovaní (37 %), Takisto fyzická
aktivita mimo telesnej výchovy je najviac podporovaná v skupine 3 až 4 krát za týždeň po škole
(27 %) alebo 1 až 2× za týždeň (28 %).

»» Iný čas v priebehu dňa v škole
Obrázok 136: Pohybové aktivity organizované školou v priebehu školského dňa mimo vyučovacích
hodín telesnej výchovy (v %)

Máme zakázané sa prechádzať
po chodbe. Keď je prestávka,
máme byť v triede. (11 rokov)
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Počet vyučovacích hodín telesnej
výchovy za týždeň
Popis indikátora: Uveďte prosím, koľko vyučovacích hodín za týždeň je vyhradených na výučbu
telesnej výchovy (TV) vo Vašej škole pre každý
z nasledujúcich ročníkov:

Tento ročník na našej škole nie je

5. ročník: ____ vyučovacích hodín (za týždeň)

Výskyt: Dve vyučovacie hodiny vyhradené pre
telesnú výchovu za týždeň uviedlo pre 6. až 9.
ročník viac ako 80 % škôl, pre piaty ročník rovnaký počet hodín telesnej výchovy uviedlo 79 %
škôl. Od 11% do 18 % škôl uviedlo, že týždenne
sú na telesnú výchovu vyhradené 3 hodiny. Len
nízke percento škôl (od 1 do 3 %) má na hodiny
telesnej výchovy vyhradené 4 hodiny týždenne.

Tento ročník na našej škole nie je
6. ročník: ____ vyučovacích hodín (za týždeň)
Tento ročník na našej škole nie je
7. ročník: ____ vyučovacích hodín (za týždeň)
Tento ročník na našej škole nie je

9. ročník: ____ vyučovacích hodín (za týždeň)
Tento ročník na našej škole nie je

8. ročník: ____ vyučovacích hodín (za týždeň)
Obrázok 137: Počet vyučovacích hodín vyhradených na výučbu telesnej výchovy (v %)

HBSC – Slovensko – 2013/2014 | Národná správa o zdraví a so zdravím súvisiacom správaní 11-, 13- a 15-ročných školákov

239

Dostupnosť zariadení pre fyzickú
aktivitu a šport
Popis indikátora: Ktoré z týchto zariadení nachádzajúcich sa na území školy alebo v susedstve
školy (do 2 km) sú využívané Vašou školou na
fyzickú aktivitu a šport?

Majú žiaci prístup do tohto zariadenia v neplánovanom čase počas školy? (Prestávky, voľné hodiny)
»» Telocvičňa
»» Plaváreň
»» Futbalové ihrisko
»» Ihrisko s vybavením pre iné loptové aktivity

Ak by sme nemali ihrisko pri
škole, tak by sme sa nemali kde
hrať. (11 rokov)

»» (basketbal, volejbal)
»» Detské ihrisko
»» Priestory na skateboardovanie/korčuľovanie
»» Školský dvor
»» Bežecká dráha
»» Tenisový kurt
»» Trávnaté plochy/parky
»» Zalesnené plochy
»» Vodné plochy (rieka, jazero)
»» Ďalšie (prosím špecifikujte)
 Áno
 Nie
Prezentovaný je percentuálny výskyt dostupných zariadení nachádzajúcich sa na území školy
alebo v susedstve školy.
Výskyt: Telocvičňu, školský dvor a trávnaté plochy a parky má k dispozícii 95 % opýtaných škôl,
z toho 86 % škôl má k dispozícii pre žiakov školský
dvor a 74 % trávnaté plochy a parky v neplánovanom čase počas školy. Telocvičňu v neplánovanom čase môžu využívať žiaci 36 % opýtaných
škôl. Športové ihrisko má k dispozícii 85 %, pričom v neplánovanom čase ho môžu využívať žiaci
59 % škôl. Viac ako tretina škôl má k dispozícii aj
ostatné ponúkané zariadenia pre fyzickú aktivitu
a šport, pričom najnižšie percento možnosti prístupu žiakov v neplánovanom čase je do zariadení
s vodou alebo v blízkosti vody, konkrétne plaváreň môžu v neplánovanom čase využívať žiaci len
v 5 % a vodné plochy v 10 % opýtaných škôl.

< V bazéne

Jana Kaňuchová, 12 rokov
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Obrázok 138: Dostupnosť zariadení pre fyzickú aktivitu a šport (v %)
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Zmeny oproti HBSC 2009/2010
Spokojnosť so školou – pokles (najmä u 15-ročných dievčat)
2009/2010

11D 38% 11CH 23% 13D 21% 13CH 16% 15D 26% 15CH 10%

2013/2014

11D 34% 11CH 21% 13D 19% 13CH 12% 15D 18% 15CH 13%

Pri porovnaní spokojnosti so školou v zberoch 2009/2010 a 2013/2014 je možné vidieť, že došlo k celkovému poklesu, štatisticky významnému u 13-ročných chlapcov (p=0,01) a 15-ročných dievčat (p=0,00),
s výnimkou 15-ročných chlapcov, kde bol zaznamenaný nárast (nie však štatisticky významný).
Stres v škole – nárast u 15-ročných dievčat
2009/2010

11D 13% 11CH 18% 13D 22% 13CH 23% 15D 15% 15CH 20%

2013/2014

11D 17% 11CH 17% 13D 25% 13CH 24% 15D 24% 15CH 19%

Najvýraznejšia zmena bola zaznamenaná opäť u 15-ročných dievčat, kde možno pozorovať nárast
z 15% na 24% (p=0,00). U ostatných kategórií, s výnimkou 11- a 15-ročných chlapcov, bol sledovaný len
nepatrný nárast, avšak štatisticky nevýznamný.
Školský výkon – nárast (najmä u 13- a 15-ročných chlapcov)
2009/2010

11D 81% 11CH 70% 13D 70% 13CH 62% 15D 75% 15CH 55%

2013/2014

11D 82% 11CH 74% 13D 74% 13CH 71% 15D 75% 15CH 65%

Pri porovnaní zberov 2009/2010 a 2013/2014 v oblasti školského výkonu možno celkovo pozorovať
nárast (okrem 15- ročných dievčat), štatisticky významný u 13-ročných dievčat (p=0,03), 13- ročných
chlapcov (p=0,00) a 15-ročných chlapcov (p=0,00).
Neospravedlnené absencie v škole - pokles (najmä u 13- a 15-ročných)
2009/2010

11D 11% 11CH 16% 13D 20% 13CH 21% 15D 32% 15CH 31%

2013/2014

11D 10% 11CH 13% 13D 14% 13CH 15% 15D 26% 15CH 27%

Pri porovnaní zberov 2009/2010 a 2013/2014 sme zistili celkový pokles výskytu neospravedlnených
absencií v škole, štatisticky významný u 13-ročných žiakov (dievčatá: p= 0,00; chlapci: p=0,00) a 15-ročných dievčat (p=0,00).
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Úrazy (aspoň 1
v uplynulom roku)

Spánkové zvyklosti
(8 hodín a viac).

ph14- n
ph16 %
m54 n
%

618
82,7
246
32,3

658
90,5
208
27,8

725
73,2
385
38,2

165
30,6
104
19,5
23
4,3
40
7,5

315
32,0

94
9,2

Užívanie liekov (aspoň raz za posledný mesiac)
Bolesť hlavy
ph189 n
209
225
%
27,8
30,3
Bolesť brucha
ph190 n
155
169
%
20,6
22,4
Problémy so
ph191 n
52
38
zaspávaním
%
7,0
5,0
Nervozita
ph192 n
66
51
%
8,8
6,9

643
83,5

m106

241
34,5

77
10,3

858
84,1

193
27,3

m97- n
m104 %

n
%

69
9,1

d

752
68,2
368
33,1

249
44,1
199
34,7
34
5,9
47
8,4

861
77,8

503
47,3

139
12,4

ch

n
%

m105

13-roční

ch

d

11-roční

Výskyt

658
88,2

Celkové hodnotenie
zdravia (nie veľmi
dobré až zlé).
Zdravotné ťažkosti (2
a viac, viac ako raz do
týždňa).
Životná spokojnosť
(spokojní – 6 a viac)

Zdravie

451
57,5
327
41,8

163
39,6
79
19,1
26
6,3
30
7,3

673
84,3

217
28,3

86
10,8

ch

d

OR(95%CI)

11-roční

0,71-1,11)(0,9
ns
0,69-1,12)(0,9
ns
0,89-2,11)(1,4
ns
0,89-1,91)(1,3
ns

387 0,37-0,69)(0,5
54,0
***
227 1,00-1,55)(1,2
31,2
ns

220
56,0
187
47,5
25
6,3
35
8,9

544 0,51-0,91)(0,7
74,5
**

342 0,57-0,90)(0,7
48,5
**

115 0,62-1,23)(0,9
15,7
ns

15-roční

Rodové rozdiely

1,05-1,54)(1,3
*
1,04-1,49)(1,3
*

0,44-0,72)(0,6
***
0,34-0,58)(0,4
***
0,41-1,20)(0,7
ns
0,57-1,38)(0,9
ns

1,22-1,89)(1,5
***

0,44-0,63)(0,5
***

0,54-0,95)(0,7
*

OR(95%CI)

13-roční

chlapci vs. dievčatá

0,94-1,42)(1,2
ns
1,28-1,96)(1,6
***

0,39-0,68)(0,5
***
0,19-0,35)(0,3
***
0,56-1,74)(1,0
ns
0,48-1,33)(0,8
ns

1,43-2,37)(1,8
***

0,34-0,52)(0,4
***

0,48-0,87)(0,7
**

OR(95%CI)

15-roční

2,79-4,48)(3,5
***
0,54-0,82)(0,7
***

0,46-0,76)(0,6
***
0,81-1,49)(1,1
ns
0,68-1,81)(1,1
ns
0,79-1,93)(1,2
ns

0,72-1,23)(0,9
ns

0,76-1,20)(1,0
ns

0,59-1,16)(0,8
ns

OR(95%CI)

11vs15
OR(95%CI)

13vs15

0,27-0,44)(0,3
***
0,25-0,42)(0,3
***
0,48-1,35)(0,8
ns
0,48-1,18)(0,8
ns

1,94-3,36)(2,6
***

0,45-0,69)(0,6
***

1,65-2,47)(2,0 6,10-10,85)(8,1
***
***
0,71-1,04)(0,9 0,68-1,06)(0,9
ns
ns

0,52-0,88)(0,7
**
0,74-1,42)(1,0
ns
0,38-1,19)(0,7
ns
0,64-1,70)(1,0
ns

0,76-1,27)(1,0
ns

0,97-1,47)(1,2
ns

0,45-0,84)(0,6
**

OR(95%CI)

13vs15

1,51-2,22)(1,8
***
0,89-1,33)(1,1
ns

0,48-0,81)(0,6
***
0,46-0,78)(0,6
***
0,55-1,61)(0,9
ns
0,59-1,47)(0,9
ns

0,96-1,49)(1,2
ns

0,79-1,15)(1,0
ns

0,58-0,99)(0,8
*

dievčatá
OR(95%CI)

11vs15

Vekové rozdiely

0,62-1,15)(0,8
ns

chlapci

Tabuľky
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246

ph11

n61

n62

n63

n64

n65

n66

n67

Chronické ochorenie

Diabetes mellitus

Astma

Alergie

Problémy v učení

Telesné postihnutie

Sluchové postihnutie

Zrakové postihnutie

Zdravie – chronické ochorenia

n
%
n
%
n
%
n
%
n
%
n
%
n
%
n
%

ch
945
19,8
51
1,1
299
6,2
1521
31,7
398
8,3
47
1,0
49
1,0
171
3,6

Výskyt
d
1034
21,6
32
0,7
288
6,0
1618
33,8
199
4,2
36
0,8
32
0,7
172
3,6
m102
m103
m104

Ťažkosti so zaspávaním
Závrate

m101

m100

m99

m98

m97

Nervozita

Podráždenosť

Smútok

Bolesť chrbta

Bolesť brucha

Bolesť hlavy

Jednotlivé zdravotné
ťažkosti (viac ako raz do
týždňa)
n
%
n
%
n
%
n
%
n
%
n
%
n
%
n
%

115
15,1
76
10,0
71
9,5
91
12,2
164
21,7
173
22,9
97
12,9
53
7,0

ch
130
17,3
111
15,0
86
11,7
143
19,3
166
22,2
164
21,9
97
13,1
58
7,8

d

11-roční

Zdravie – jednotlivé zdravotné ťažkosti

161
15,8
98
9,6
132
13,0
129
12,7
273
26,6
270
26,4
154
15,1
93
9,1

ch
283
25,4
199
17,9
205
18,5
339
30,5
406
36,4
416
37,5
233
21,0
156
14,0

d

13-roční

Výskyt

119
14,8
86
10,7
123
15,5
115
14,5
190
23,8
181
22,7
96
12,0
74
9,3

ch
230
31,4
120
16,4
139
19,1
205
28,1
253
34,8
252
34,7
162
22,2
103
14,1

d

15-roční

HBSC – Slovensko – 2013/2014 | Národná správa o zdraví a so zdravím súvisiacom správaní 11-, 13- a 15-ročných školákov

247

m5

m6

m11

m12

m7

m8

m9

m10

n1

ed16

ed15

ed16

m17

m15m16

m14

m13

Raňajkovanie každý deň
počas pracovných dní

Raňajkovanie každý deň
počas víkendov

Raňajkovanie s rodičmi
(denne alebo častejšie)

Večeranie s rodičmi (denne
alebo častejšie)

Konzumácia ovocia (denne
alebo častejšie)

Konzumácia zeleniny
(denne alebo častejšie)

Konzumácia sladkostí
(denne alebo častejšie)

Konzumácia sladených
nápojov

Konzumácia energetických
nápojov

Konzumácia drobností pri
pozeraní TV (denne)

Konzumácia drobností pri
práci (denne)

Sledovanie TV počas
jedenia (denne)

Umývanie zubov
(denne a častejšie)

Nadhmotnosť a obezita

Hodnotenie postavy
(trochu a veľmi tučná)

Redukcia telesnej
hmotnosti

Nutričné správanie

n
%
n
%
n
%
n
%

n
%

n
%

n
%
n
%
n
%
n
%
n
%
n
%

n
%

n
%
n
%
n
%

450
58,4
45
6,6
174
22.6
129
16,7

NA

NA

293
39,6
205
28,4
259
35,7
171
23,2
142
19.5
NA

NA

461
61,1
637
84,5
NA

538
71,1
29
4,3
184
24.4
150
19,8

NA

NA

360
49
221
30,6
259
35,9
123
16,9
40
5.5
NA

NA

433
57,8
662
88,3
NA

565
54,9
98
10,6
232
22.7
146
14,2

120
24,9

88
18,7

326
32,4
254
25,7
340
34,6
269
26,7
278
27.7
108
22,6

NA

533
52,3
854
84,2
NA

805
71,5
69
6,8
392
35.2
316
28,3

160
28,9

76
13,9

405
36,5
336
30,7
451
41,3
275
24,8
181
16.3
130
23,9

NA

499
44,9
936
84,8
NA

d

13-roční
ch

d

11-roční

ch

Výskyt

401
49,4
112
14,9
141
17.6
113
14

113
29,6

101
27,4

182
22,9
154
19,7
244
31,3
230
29,0
272
34.4
100
26,4

116
14,3

365
45,5
621
79,5
94
11,6

559
76,1
66
9,7
265
36.4
206
28,2

94
27,5

41
12,2

242
33,4
206
28,6
284
39,7
182
25,2
136
18.8
68
20,0

93
12,6

279
38,2
607
83,7
51
6,9

d

15-roční
ch

11-roční

13-roční

NA

1,14- 1,59)(1,3
**
0,76- 1,21)(0,9
ns
NA

OR(95%CI)

0,46- 0,70)(0,5
***
0,96-2,51)(1,5
ns
0.71-1.14)(0.9
ns
0,62-1,05)(0,8
ns

NA

NA

0,40-0,58)(0,4
***
1,16-2,22)(1,6
**
0.44-0.65)(0.5
***
0,33-0,52)(0,4
***

0,61-1,07)(0,8
ns

1,01-1,98)(1,4
*

0,55-0,84)(0,6 0,70- 1,00)(0,8
***
*
0,72-1,13)(0,9 0,64- 0,94)(0,7
ns
*
0,79- 1,22)(0,9 0,63- 0,90)(0,7
ns
**
1,15-1,93)(1,4 0,91-1,34)(1,1
**
ns
2.88-6.01)(4.1 1.59-2.43)(1.9
***
***
NA
0,69-1,24)(0,9
ns

NA

0,93-1,41)(1,1
ns
0,54-0,97)(0,7
*
NA

OR(95%CI)

Rodové rozdiely
chlapci vs. dievčatá
15-roční

0,25-0,38)(0,3
***
1,18-2,25)(1,6
**
0.29-0.47)(0.3
***
0,32-0,53)(0,4
***

0,80-1,53)(1,1
ns

1,83-4,05)(2,7
***

0,47-0,74)(0,5
***
0,48-0,78)(0,6
***
0,56-0,86)(0,6
**
0,96-1,52)(1,2
ns
1.78-2.86)(2.2
***
1,00-2,04)(1,4
*

0,87-1,57)(1,1
ns

1,10-1,66)(1,3
**
0,58-0,98)(0,7
*
1,24-2,55)(1,7
**

OR(95%CI)

11vs15

1,17-1,75)(1,4
***
0,28-0,58)(0,4
***
1.06-1.74)(1.3
*
0,93-1,62)(1,2
ns

NA

NA

1,76-2,75)(2,2
***
1,27-2,05)(1,6
***
0,98-1,51)(1,2
ns
0,59-0,93)(0,7
*
0.36-0.58)(0.4
***
NA

NA

1,53-2,30)(1,8
***
1,09-1,82)(1,4
*
NA

OR(95%CI)

OR(95%CI)

13vs15

1,03-1,49)(1,2
*
0,50-0,90)(0,6
**
1.09-1.74)(1.3
**
0,77-1,32)(1,0
ns

0,58-1,07)(0,7
ns

0,44-0,84)(0,6
**

1,30-1,99)(1,6
***
1,12-1,77)(1,4
**
0,95-1,41)(1,1
ns
0,72-1,10)(0,8
ns
0.59-0.89)(0.7
**
0,59-1,11)(0,8
ns

NA

0,61-0,97)(0,7
*
0,27-0,66)(0,4
***
0.45-0.70)(0.5
***
0,49-0,80)(0,6
***

NA

NA

1,55-2,36)(1,9
***
0,88-1,38)(1,1
Ns
0,68-1,05)(0,8
ns
0,46-0,77)(0,6
***
0.17-0.36)(0.2
***
NA

NA

1,80-2,73)(2,2
***
1,08-1,96)(1,4
*
NA

13vs15

0,63-0,97)(0,7
*
0,48-0,97)(0,6
*
0.78-1.15)(0.9
ns
0,81-1,23)(1,0
ns

0,79-1,45)(1,0
ns

0,77-1,75)(1,1
ns

0,94-1,39)(1,1
ns
0,90-1,36)(1,1
ns
0,88-1,29)(1,0
ns
0,78-1,21)(0,9
ns
0.65-1.07)(0.8
ns
0,90-1,74)(1,2
ns

NA

1,09-1,59)(1,3
**
0,83-1,40)(1,0
ns
NA

OR(95%CI)

dievčatá
OR(95%CI)

11vs15

Vekové rozdiely

1,08-1,57)(1,3
**
1,07-1,75)(1,3
*
NA

chlapci
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n
%

n
%

ed28

ed29

ed30

ed31

ed33

ed32

ed34

ed35

ed36

ed37

ed38

Menej sladkostí

Menej tuku

Menej sladených
nápojov

Menšie porcie jedál

Viac vody

Viac ovocia
a zeleniny

Obmedzenie na
niektoré skupiny
jedál
Zvracanie

Tabletky a laxatíva

Fajčiť viac

Pod dohľadom
profesionála

n
%

n
%

n
%

n
%

n
%

n
%

n
%

n
%

n
%

n
%

ed27

Hladovanie

n
%

ed26

Vynechanie jedla

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

ch

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

d

11-roční

Nutričné správanie – diétovanie

4
6,9

3
5,1

2
3,4

3
5,2

18
31,6

43
71,7

42
75,0

40
67,8

40
67,8

42
71,2

50
84,7

5
8,8

29
50,0

ch

5
3,5

9
6,3

4
2,8

9
6,3

36
25,4

118
81,4

112
78,9

111
76,6

111
77,6

112
77,8

130
90,3

19
13,3

66
45,5

d

13-roční

Výskyt

5
7,5

4
6,0

2
3,0

8
11,9

10
15,2

51
76,1

50
75,8

44
66,7

49
73,1

47
70,1

56
83,6

6
9,1

33
49,3

ch

7
7,0

17
17,0

1
1,0

5
5,0

18
18,0

87
85,3

81
82,7

72
71,3

83
83,0

71
71,0

89
88,1

8
8,1

54
54,0

d

15-roční

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

OR(95%CI)

11-roční

0,12-1,87)(0,4
ns

0,32-4,76)(1,2
ns

0,14-4,49)(0,8
ns

0,32-4,72)(1,2
ns

0,37-1,44)(0,7
ns

0,85-3,48)(1,7
ns

0,60-2,57)(1,2
ns

0,79-3,02)(1,5
ns

0,84-3,22)(1,6
ns

0,71-2,81)(1,4
ns

0,68-4,10)(1,6
ns

0,56-4,49)(1,5
ns

0,45-1,53)(0,8
ns

OR(95%CI)

13-roční

chlapci vs. dievčatá

Rodové rozdiely

0,28-3,07)(0,9
ns

1,03-10,0)(3,2
*

0,02-3,67)(0,3
ns

0,12-1,24)(0,3
ns

0,52-2,86)(1,2
ns

0,83-3,98)(1,8
ns

0,70-3,28)(1,5
ns

0,63-2,42)(1,2
ns

0,84-3,80)(1,7
ns

0,52-2,05)(1,0
ns

0,60-3,52)(1,4
ns

0,29-2,66)(0,8
ns

0,65-2,24)(1,2
ns

OR(95%CI)

15-roční

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

OR(95%CI)

11vs15
OR(95%CI)

13vs15

0,27-4,26)(1,0
ns

0,25-5,52)(1,1
ns

0,11-6,41)(0,8
ns

0,62-9,85)(2,4
ns

0,16-0,92)(0,3
*

0,57-2,78)(1,2
ns

0,45-2,38)(1,0
ns

0,44-2,00)(0,9
ns

0,60-2,78)(1,2
ns

0,44-2,05)(0,9
ns

0,35-2,39)(0,9
ns

0,30-3,60)(1,0
ns

0,48-1,96)(0,9
ns

chlapci

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

13vs15

0,64-6,79)(2,0
ns

1,30-7,20)(3,0
**

0,03-3,24)(0,3
ns

0,25-2,41)(0,7

0,34-1,22)(0,6
ns

0,66-2,64)(1,3
ns

0,66-2,47)(1,2
ns

0,42-1,35)(0,7
ns

0,73-2,70)(1,4
ns

0,39-1,25)(0,7
ns

0,35-1,80)(0,7
ns

0,24-1,36)(0,5
ns

0,84-2,34)(1,4
ns

OR(95%CI)

dievčatá
OR(95%CI)

11vs15

Vekové rozdiely
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n23

n30

n37

Väčšina spolužiakov
pije sladené nápoje.

Je OK, ak spolužiaci
pijú sladené nápoje.

Spolužiaci si myslia,
že je OK piť sl.
nápoje

n
%
n
%
n
%

NA
NA
NA
NA
NA
NA

ch

NA
NA
NA
NA
NA
NA

d

11-roční

Nutričné správanie – normy

853
86,3
866
87,6
824
85,5

ch
957
88,2
972
89,7
941
88,9

d

13-roční

Výskyt

694
86,4
695
86,7
694
87,8

664
91,5
653
89,8
670
93,8

d

15-roční
ch

11-roční
NA
NA
NA
NA
NA
NA

OR(95%CI)

Rodové rozdiely

0,65-1,10)(0,8
ns
0,62-1,07)(0,8
ns
0,57-0,96)(0,7
*

OR(95%CI)

13-roční

chlapci vs. dievčatá
15-roční
0,43-0,83)(0,6
**
0,54-1,01)(0,7
ns
0,33-0,69)(0,5
***

OR(95%CI)

11vs15
NA
NA
NA
NA
NA
NA

OR(95%CI)

OR(95%CI)

13vs15
NA
NA
NA
NA
NA
NA

13vs15
0,51-0,56)(0,7
*
0,72-1,34)(1,0
ns
0,37-0,75)(0,5
***

OR(95%CI)

dievčatá
OR(95%CI)

11vs15

Vekové rozdiely

0,76-1,3)(1,0
ns
0,82-1,43)(1,1
ns
0,62-1,08)(0,8
ns

chlapci

250

0,4

n
%

n
%
n
%
n
%

m40

m41

Konzumovanie
alkoholu aspoň raz
za týždeň

m33m39

Opitosť aspoň raz za m42
posledných 30 dni

n
%

m39

m36

Pitie miešaných
alkoholických
nápojov aspoň raz
za týždeň
Pitie iných druhov
alkoholu aspoň raz
za týždeň
Nadmerné pitie
(viac ako 1 nápoj pri
jednej príležit.)
Opitosť aspoň 2x za
život

%

m35

n
%
n
%
n
%
n

m33

Pitie liehovín aspoň
raz za týždeň

n
%

m32

m34

n
%

m31

Pitie vína aspoň raz
za týždeň

19
2,5
7
0,9
4
0,5
3

n
%

m29

8
1,0
11
1,6
24
3,2

32
4,2

7
0,9

75
11,0

182
23,9

8
1,0

23
3,4

n
%

m28

Fajčenie tabaku
(aspoň 1 krát za
posled. 30 dní)
Fajčenie tabaku
(aspoň raz za
týždeň)
Skúsenosť s pitím
alkoholu (aspoň raz
za život)
Pitie alkoholu
(aspoň 1 krát za
posled. 30 dní)
Pitie piva aspoň raz
za týždeň

75
9,7

n
%

4
0,5
5
0,7
6
0,8

9
1,2

2
0,3

0,4

5
0,7
1
0,1
2
0,3
3

38
5,3

98
13,1

4
0,5

9
1,3

40
5,3

67
6,5
39
4,1
81
8,1

107
10,4

34
3,4

0,7

61
6,0
15
1,5
22
2,2
7

180
18,8

427
42,6

63
6,2

83
8,6

270
26,3

d

87
7,8
70
6,5
44
4,0

99
8,7

15
1,3

0,8

22
2,0
11
1,0
15
1,4
9

191
17,7

439
39,4

52
4,7

117
10,8

309
27,8

ch

Skúsenosť s fajčením m27
(aspoň raz v živote)

13-roční

d

ch

Výskyt

11-roční

Užívanie psychoaktívnych látok

240
29,8
154
20,2
165
21,0

252
31,5

46
5,8

2,6

127
15,9
32
4,1
49
6,2
21

315
41,0

554
69,3

136
16,9

192
25,1

382
47,9

ch

d

193
26,5
118
16,7
85
34,0

214
29,2

33
4,5

1,1

41
5,6
23
3,2
29
4,0
8

267
37,6

504
69,9

134
18,3

185
26,4

358

15-roční

11-roční

ns

**

ns

ns

ns

ns

**

ns
ns
4,1 (1,7-10,1)
***

0,8-6,7)(2,3

0,6-6,6)(2,0

1,7-7,6)(3,6
***

0,7-16,8)(3,5

0,2-5,0)(1,0

0,4-10,9)(2,0

0,9-57,0)(7,0

1,4-10,2)(3,8

1,5-3,3)(2,2
***

1,6-2,7)(2,1
***

0,6-6,6)(1,9

1,3-6,0)(2,7

1,3-2,9)(1,9
**

OR(95%CI)

0,6-1,2)(0,8
ns
0,4-0,9)(0,6
*
2,1 (1,5-3,1)
**

0,9-1,6)(1,2
ns

1,4-4,7)(2,6
**

ns

1,9-5,2)(3,2
***
0,7-3,3)(1,5
ns
0,8-3,1)(1,6
ns
0,3-2,3)(0,9

0,9-1,4)(1,1
ns

1,0-1,4)(1,1
ns

0,9-2,0)(1,4
ns

0,6-1,0)(0,8
ns

0,8-1,1)(0,9
ns

OR(95%CI)

13-roční

chlapci vs. dievčatá

Rodové rozdiely
15-roční

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns
2,0 (1,5-2,6)
**

1,0-1,6)(1,3

0,9-1,5)(1,2

0,9-1,4)(1,1

0,8-2,0)(1,3

*

2,2-4,6)(3,2
***
0,8-2,2)(1,3
ns
1,0-2,5)(1,6
ns
1,1-5,5)(2,4

0,9-1,4)(1,2

0,8-1,2)(1,0

0,7-1,2)(0,9

0,7-1,2)(0,9

0,8-1,2)(0,9

OR(95%CI)

11vs15

19,8-82,5)(40,4
***
8,3-28,7)(15,4
***
8,0 (5,1-12,4)
***

7,2-5,5)(10,6
***

3,0-14,7)(6,6
***

***

4,6-12,3)(7,5
***
2,0-10,3)(4,5
***
4,4- 34,3)(12,3
***
2,0-22,9)(6,8

4,3-7,5)(5,7
***

5,7-9,0)(7,2
***

9,4-39,7)(19,3
***

6,2-15,1)(9,6
***

6,5-11,2)(8,5
***

OR(95%CI)

chlapci

*

4,6-8,1)(6,1
***
4,1-8,6)(5,9
***
3,0 (2,3-4,0)
***

3,1-5,1)(4,0
***

1,1-2,8)(1,8

***

3,0 (2,2-4,1)
***
1,5-5,2)(2,8
***
1,8-5,0)(3,0
***
1,7-9,2)(3,9

2,4-3,7)(3,0
***

2,5-3,7)(3,0
***

2,3-4,3)(3,1
***

2,7-4,7)(3,6
***

2,1-3,1)(2,6
***

OR(95%CI)

13vs15

dievčatá

67,6 (25.0-183,2)
***
11,5-70,0)(28,4
***
16,6 (7,2-38,2)
***

17,5-67,5)(34,3
***

4,2-74,0)(17,7
***

ns

***
3,3-182,9)(24,9
***
3,7-65,2)(15,5
***
2,79 (0,7-10,6)

3,5-2,7)(8,9

7,5-15,5)(10,8
***

11,8-20,1)(15,4
***

15,4-113,9)(41,9
***

14,3-55,6)(28,2
**

12,3-24,7)(17,4
***

OR(95%CI)

11vs15

Vekové rozdiely
13vs15

3,3-5,6)(4,3
***
2,1-3,9)(2,9
***
3,24 (2,2-4,7)
***

3,3-5,5)(4,3
***

1,9-6,5)(3,5
***

ns

1,8-5,0)(3,0
***
1,6-6,8)(3,3
ns
1,6-5,7)(3,0
***
0,5-3,6)(1,4

2,3-3,48)(2,8
***

2,9-4,4)(3,6
***

3,3-6,4)(4,6
***

2,3-3,8)(2,9
***

2,1-3,1)(2,5
***

OR(95%CI)
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m43

m44

m44

m30

m30

m45

m46

Skorá iniciácia pitia alkoholu
(x≤13 rokov)*

Skorá iniciácia opitosti
(x≤13 rokov).

Skorá iniciácia opitosti
(x≤13 rokov)*

Skorá iniciácia fajčenia tabaku
(x≤13 rokov)

Skorá iniciácia fajčenia tabaku
(x≤13 rokov)*

Skúsenosť s kanabisom
(aspoň raz)

Užívanie kanabisu
(aspoň raz za posledných 30 dní).

n
%
n
%
n
%
n
%
n
%
n
%
n
%
n
%

d
164
24,1
150
32,2
74
11,0
53
34,0
177
46,1
162
50,0
96
14,0
35
5,2

Rodové rozdiely
chlapci vs. dievčatá
15-roční
OR(95%CI)
1,07-1,72)(1,4
*
1,06-1,79)(1,4
*
0,90-1,72)(1,3
ns
0,70-1,70)(1,1
ns
0,87-1,40)(1,1
ns
0,82-1,50)(1,1
ns
1,09-1,91)(1,4
*
1,04-2,48)(1,6
*

*percento počítané z tých, čo už aspoň raz mali danú skúsenosť (pitie alkoholu, opitosť, fajčenie tabaku)

m43

Skorá iniciácia pitia alkoholu
(x≤13 rokov)

15-roční
ch
226
30,1
202
39,5
99
13,4
72
36,0
207
27,9
180
52,6
142
19,0
59
8,1

Výskyt

252

n14

n6

n9

n12

n15

n7

n10

n13

n16

Otec pije alkohol

Otec sa opije

Otec denne fajčí

Otec užíva drogy

Matka pije alkohol

Matka sa opije

Matka denne fajčí

Matka užíva drogy

n
%

n
%

n
%

n
%

n
%

n
%

n
%

n
%

n
%

n
%

n11

Najlepší/ia priateľ/
ka užíva drogy

n
%

n8

Najlepší/ia priateľ/
ka
sa opije
Najlepší/ia priateľ/
ka denne fajčí

n
%

n5

Najlepší/ia priateľ/
ka pije alkohol

NA
NA

NA
NA

NA
NA

NA
NA

NA
NA

NA
NA

NA
NA

NA
NA

NA
NA

NA
NA

NA
NA

NA
NA

NA
NA

NA
NA

NA
NA

NA
NA

NA
NA

NA
NA

NA
NA

NA
NA

NA
NA

NA
NA

NA
NA

NA
NA

1
0,2

96
20,3

15
3,2

134
28,3

4
0,9

153
32,7

84
18,0

267
57,1

12
2,5

53
11,2

41
8,6

55
11,7

1
0,2

138
25,5

33
6,1

138
25,5

8
1,5

194
36,7

100
18,9

269
50,4

8
1,5

48
8,8

43
7,9

50
9,2

d

13-roční
ch

d

11-roční

ch

Výskyt

2
0,5

84
22,7

27
7,3

75
20,3

6
1,6

117
32,3

75
20,7

167
46,6

33
8,8

87
23,2

100
26,8

115
30,9

1
0,3

83
24,7

26
7,8

93
27,9

3
0,9

118
35,9

84
25,7

169
51,1

22
6,5

68
20,4

96
28,4

74
22,0

d

15-roční
ch

11-roční

NA
NA

NA
NA

NA
NA

NA
NA

NA
NA

NA
NA

NA
NA

NA
NA

NA
NA

NA
NA

NA
NA

NA
NA

OR(95%CI)

15-roční

0,79-1,58)(1,1
ns

1,00-1,80)(1,3
ns

NA
NA

ns

NA
NA

0,61-1,87)(1,1
*

*

ns
1,06-3,69)(2,0

1,07-2,15)(1,5

0,66-1,15)(0,9

NA
NA

ns

NA
NA

0,86-1,61)(1,2

ns

ns

Ns
0,92-1,55)(1,2

0,93-1,89)(1,3

0,77-1,46)(1,1

ns

ns

ns
*

0,79-2,42)(1,4

0,71-4,31)(1,8
0,89-1,63)(1,2

ns

0,60-0,98)(0,8

0,82-1,69)(1,2

ns

ns

ns
0,87-1,99)(1,3

0,66-1,28)(0,9

**

0,71-1,73)(1,1

1,13-2,22)(1,6

ns

OR(95%CI)

0,87-1,96)(1,3

OR(95%CI)

13-roční

chlapci vs. dievčatá

Rodové rozdiely

Užívanie psychoaktívnych látok – rolové správanie najlepšieho priateľa, otca, matky

11vs15

NA
NA

NA
NA

NA
NA

NA
NA

NA
NA

NA
NA

NA
NA

NA
NA

NA
NA

NA
NA

NA
NA

NA
NA

OR(95%CI)

13vs15

NA
NA

ns

0,83-1,60)(1,2

**

1,26-4,60)(2,4

**

0,47-0,89)(0,7

NA
NA

ns

0,73-1,32)(1,0

ns

0,84-1,69)(1,2

**

0,49-0,86)(0,7

***

0,14-0,53)(0,3

***

0,29-0,61)(0,4

***

0,17-0,38)(0,3

***

0,21-0,42)(0,3

OR(95%CI)

chlapci

NA
NA

NA
NA

NA
NA

NA
NA

NA
NA

NA
NA

NA
NA

NA
NA

NA
NA

NA
NA

NA
NA

NA
NA

13vs15

NA
NA

ns

0,70-1,31)(1,0

ns

0,76-2,22)(1,3

ns

0,83-1,54)(1,1

NA
NA

ns

0,73-1,29)(1,0

*

1,07-2,07)(1,5

ns

0,78-1,35)(1,0

***

0,09-0,48)(0,2

***

0,25-0,56)(0,4

***

0,15-0,32)(0,2

***

0,24-0,53)(0,4

OR(95%CI)

dievčatá
OR(95%CI)

11vs15

Vekové rozdiely
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n17

n18

n19

n20

n24

n25

n26

n27

n31

n32

n33

n34

Väčšina spolužiakov
fajčí cigarety.

Väčšina spolužiakov
pije alkohol.

Väčšina spolužiakov sa
niekedy opije.

Väčšina spolužiakov
fajčí marihuanu.

Je OK, ak spolužiaci
fajčia cigarety.

Je OK, ak spolužiaci
pijú alkohol.

Je OK, ak sa spolužiaci
opijú.

Je OK, ak spolužiaci
fajčia marihuanu.

Spolužiaci si myslia, že
je OK fajčiť cig.

Spolužiaci si myslia, že
je OK piť alkohol.

Spolužiaci si myslia, že
je OK sa opiť.

Spolužiaci si myslia, že
je OK fajčiť marih.

n
%
n
%
n
%
n
%

n
%
n
%
n
%
n
%

n
%
n
%
n
%
n
%

NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA

NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA

NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA

ch

NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA

NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA

NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA

d

11-roční

Výskyt

329
34,1
415
42,9
216
22,4
NA
NA

285
28,8
357
36,0
172
17,4
NA
NA

59
6,0
72
7,3
38
3,9
NA
NA

ch

547
51,1
538
50,5
375
35,4
NA
NA

419
38,5
415
38,4
213
19,7
NA
NA

124
11,4
119
11,0
58
5,4
NA
NA

d

13-roční

Užívanie psychoaktívnych látok - normy

496
62,5
587
73,8
501
63,3
290
39,1

404
50,3
546
67,8
404
50,3
226
30,3

176
21,9
223
27,9
146
18,3
36
4,8

561
78,2
597
83,1
520
73,0
323
48,1

437
59,8
498
68,6
339
46,8
165
24,3

204
27,9
256
35,1
169
23,3
25
3,7

d

15-roční
ch

11-roční

NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA

NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA

NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA

OR(95%CI)

Rodové rozdiely

0,41-0,59)(0,5
***
0,62-0,88)(0,7
***
0,43-0,64)(0,5
***
NA
NA

0,54-0,78)(0,6
***
0,76-1,08)(0,9
ns
0,67-1,07)(0,9
ns
NA
NA

0,36-0,68)(0,5
***
0,47-0,86)(0,6
**
0,46-1,07)(0,7
ns
NA
NA

OR(95%CI)

13-roční

chlapci vs. dievčatá
15-roční

0,37-0,58)(0,5
***
0,45-0,74)(0,6
***
0,51-0,80)(0,6
***
0,56-0,86)(0,7
***

0,56-0,83)(0,7
***
0,78-1,20)(1,0
ns
0,94-1,41)(1,2
ns
1,07-1,71)(1,4
***

0,57-0,91)(0,7
***
0,58-0,89)(0,7
**
0,58-0,95)(0,7
*
0,79-2,25)(1,3
ns

OR(95%CI)

11vs15

NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA

NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA

NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA

OR(95%CI)

OR(95%CI)

13vs15

0,26-0,38)(0,3
***
0,22-0,33)(0,3
***
0,14-0,21)(0,2
***
NA
NA

0,33-0,49)(0,4
***
0,22-0,33)(0,3
***
0,17-0,34)(0,2
***
NA
NA

NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA

NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA

NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA

13vs15

0,24-0,36)(0,3
***
0,16-0,26)(0,2
***
0,17-0,25)(0,2
***
NA
NA

0,35-0,51)(0,4
***
0,23-0,35)(0,3
***
0,23-0,34)(0,3
***
NA
NA

0,26-0,43)(0,3
***
0,18-0,29)(0,2
***
0,14-0,26)(0,2
***
NA
NA

OR(95%CI)

dievčatá
OR(95%CI)

11vs15

Vekové rozdiely

0,17-0,31)(0,2
***
0,15-0,27)(0,2
***
0,12-0,26)(0,2
***
NA
NA

chlapci

254

m18

n
%

ch

283
37,2

d

201
26,8

314
30,7

ch

n3

n4

n2

Rolové správanie- otec
športuje

Rolové správanie- matka
športuje

Rolové správanie- najlepší
priateľ športuje.

n
%
n
%
n
%

NA
NA
NA
NA
NA
NA

NA
NA
NA
NA
NA
NA

d

11-roční

ch
174
34,7
175
34,8
368
72,3

ch

ch

94
28,3
90
26,2
250
71,2

ch
88
28,3
74
23,4
178
55,6

NA
NA
NA
NA
NA
NA

NA

11-roční

OR(95%CI)

15-roční

15-roční
0,72-1,40)(1,0
ns
0,76-1,50)(1,1
ns
1,35-2,51)(1,8
***

***

OR(95%CI)

OR(95%CI)

11vs15

***

OR(95%CI)

13vs15

**

***

1,77-3,02)(2,3

13vs15

**

1,14-1,91)(1,5

OR(95%CI)

dievčatá
OR(95%CI)

11vs15

Vekové rozdiely

1,13-1,72)(1,4

chlapci

1,50-2,33)(1,9

0,75-1,25)(1,0
ns
0,73-1,23)(0,9
ns
1,31-2,22)(1,7

OR(95%CI)

13-roční

chlapci vs. dievčatá

***

1,53-2,61)(2,0

Rodové rozdiely

***

***

OR(95%CI)

13-roční
1,55-2,32)(1,9

OR(95%CI)

11-roční

Rodové rozdiely
chlapci vs. dievčatá

1,30-2,01)(1,6

d

15-roční

99
13,7

d

15-roční
194
24,1

195
35,3
207
36,7
349
58,3

d

13-roční

Výskyt

211
18,9

d

13-roční

Voľnočasové aktivity –rolové správanie

Pravidelná fyzická
aktivita (každý deň)

11-roční

Výskyt

Voľnočasové aktivity – pravidelná fyzická aktivita
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n141

n142

n143

n144

n145

n146

n141

Tímové športy - áno

Individ. športy - áno

ZUŠ - áno

Mládež.organizácie
-áno

Záujmový krúžok
- áno

Kostol.zbor - áno

Organizované
aktivity - žiadna

Organizované
aktivity

n
%
n
%
n
%
n
%
n
%
n
%
n
%

NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA

ch

NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA

d

11-roční
299
66,9
137
30,7
100
22,6
65
14,7
106
24,0
82
18,6
135
26,2

ch
215
43,6
148
30,1
190
38,6
59
12,1
108
20,0
95
19,4
134
24,8

d

13-roční

Výskyt

232
63,6
120
33,0
69
19,1
33
9,1
57
15,8
45
12,4
134
31,5

ch
123
35,4
68
19,5
103
29,8
30
8,7
50
14,5
63
18,2
152
38,8

d

15-roční

Voľnočasové aktivity – organizované voľnočasové aktivity

NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA

OR(95%CI)

11-roční

***

0,86-1,83)(1,3
ns
0,83-1,52)(1,1
ns
0,67-1,32)(1,0
ns
0,82-1,42)(1,1
ns

0,40-0,79)(0,6

***

*

0,54-0,97)(0,7

*

0,63-1,77)(1,0
ns
0,74-1,68)(1,1
ns
0,42-0,97)(0,6

***

1,44-2,87)(2,0

***

***

0,78-1,36)(1,0
ns
0,35-0,62)(0,5

2,34-4,32)(3,2

OR(95%CI)

15-roční

2,00-3,41)(2,6

OR(95%CI)

13-roční

chlapci vs. dievčatá

Rodové rozdiely

NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA

OR(95%CI)

11vs15
OR(95%CI)

13vs15
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
0,58-1,03)(0,8
ns

chlapci

NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA

13vs15

***

NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
0,39-0,69)(0,5

OR(95%CI)

dievčatá

OR(95%CI)

11vs15

Vekové rozdiely

256

m21

m23

m25

n148

Sledovanie TV
(2+hodín denne)

Hranie PC hier
(2+hodín denne)

Práca s PC
(2+hodín denne)

Religiozitanávšteva kostola
(pravidelne).

n
%
n
%
n
%
n
%

391
59,8
364
56,0
291
45,0
306
48,2

363
52,4
215
31,2
243
35,6
336
49,3

d

11-roční

ch
632
69,6
559
61,1
504
55,0
188
39,1

ch
730
69,4
369
34,9
615
58,3
204
39,0

d

13-roční

Výskyt

483
69,3
426
61,1
450
64,4
118
32,2

ch
467
69,7
204
30,4
484
72,3
145
41,2

d

15-roční

Voľnočasové aktivity –sedavé správanie, religiozita

11-roční

13-roční

0,77-1,19)(1,0
ns

***

1,20-1,85)(1,5

0,73-1,04)(0,9
ns
0,78-1,29)(1,0
ns

***

***

2,30-3,52)(2,8

**

0,83-1,22)(1,0
ns
2,44-3,52)(2,9

OR(95%CI)

1,09-1,68)(1,4

OR(95%CI)

Rodové rozdiely
chlapci vs. dievčatá
15-roční

0,50-0,92)(0,7
*

**

0,55-0,87)(0,7

***

0,78-1,24)(0,9
ns
2,88-4,50)(3,6

OR(95%CI)

11vs15

1,50-2,57)(2,0
***

***

0,65-1,01)(0,8
ns
0,36-0,57)(0,5

***

0,53-0,82)(0,7

OR(95%CI)

OR(95%CI)

13vs15

***

1,02-1,80)(1,4
*

1,07-1,80)(1,4
*

***

0,82-1,30)(1,0
ns
0,17-0,27)(0,2

***

0,38-0,60)(0,5

13vs15

0,69-1,20)(0,9
ns

***

0,80-1,22)(1,0
ns
1,00-1,51)(1,2
ns
0,43-0,66)(0,5

OR(95%CI)

dievčatá
OR(95%CI)

11vs15

Vekové rozdiely

0,82-0,26)(1,0
ns
0,82-1,22)(1,0
ns
0,55-0,83)(0,7

chlapci
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n115

n116

n124

Registrácia na sociálnych sieťach
(menej ako 13 rokov)

Viac vytvorených profilov
(áno)

S priateľmi na sociálnych sieťach sa v realite
nestretol (skôr súhlasím +rozhodne súhlasím)

n
%
n
%
n
%
n
%

NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA

ch

36
8,6
66
16,0
65
16,0
67
16,3
86
21,0

NA
NA
NA

436
90,3
371
89,0
178
41,8
81
20,4

ch

77
15,2

10,0

26
5,1
71
14,1
90
17,6
51

529
95,5
472
91,7
176
33,9
125
25,4

d

13-roční

Výskyt

NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA

NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA

d

11-roční

Ako často sa Ti stalo v posledných 12 mesiacoch..? (veľmi často + často)
Nejedol/nejedla alebo nespal/a som kvôli
n119
n
NA
internetu
%
NA
Cítil/a som sa nepríjemne, keď som nemohol/
n120
n
NA
nemohla byť na internete
%
NA
Pristihol/pristihla som sa, že surfujem na
n121
n
NA
internete, aj keď ma to veľmi nebaví
%
NA
Zanedbával/a som rodinu, priateľov,
n122
NA
šk. povinnosti alebo koníčky kvôli času
%
NA
strávenému na internete
Snažil/a som sa obmedziť čas, ktorý trávim na
n123
n
NA
internete, ale neúspešne
%
NA

n114

Profil na sociálnej sieti
(áno)

Voľnočasové aktivity – sociálne siete

60
18,7

17,4

35
10,9
53
17,1
58
18,2
56

322
83,2
260
79,5
111
34,2
74
23,7

ch

49
16,0

17,0

19
6,1
32
10,5
60
19,8
52

317
92,7
251
81,2
100
32,1
68
22,4

d

15-roční

NA
NA

NA

NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA

NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA

OR(95%CI)

11-roční

Rodové rozdiely

1,10-2,82)(1,8

0,81-1,67)(1,2
ns
0,63-1,26)(0,9
ns
1,18-2,58)(1,8

*

1,06-2,09)(1,5

**

*

*

0,80-1,83)(1,2
ns

ns

0,61-1,35)(0,9
ns
0,68-1,56)(1,0

*

1,05-3,35)(1,9

1,05-2,98)(1,8

0,55-1,04)(0,8
ns

*

0,61-1,33)(0,9
ns
0,79-1,53)(1,1
ns
0,74-1,57)(1,1
ns

***

***

0,47-1,14)(0,7
ns
1,07-1,82)(1,4

0,24-0,64)(0,4

OR(95%CI)

15-roční

0,27-0,72)(0,4

OR(95%CI)

13-roční

chlapci vs. dievčatá
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n130

n130

n131

n131

m95

m96

m90

n108

m86

m87

m88

m89

n109

Vysoká popularita
oproti priemeru.

Nízka popularita oproti
priemeru.

Vysoká dôležitosť pop,
oproti priemeru.

Nízka dôležitosť pop,
oproti priemeru.

Stretávanie sa
s priateľmi pred 2000.

Stretávanie sa
s priateľmi po 2000.

Hlasová komunikácia
s priateľmi.

Textová komunikácia
s priateľmi.

Priatelia sa snažia
pomáhať.

Môže počítať
s priateľmi.

Delí sa s priateľmi
o radosti/starosti.

Hovorí s priateľmi
o problémoch.

Subkultúry mládeže

n
%
n
%
n
%
n
%
n
%
n
%
n
%
n
%
n
%
n
%
n
%
n
%
n
%

165
21,9
101
13,4
136
17,8
192
25,1
85
13,1
48
7,4
122
18,4
93
14,2
313
46,0
322
47,4
364
53,9
292
43,0
NA
NA

ch

102
13,7
75
10,1
113
15,1
154
20,6
86
12,5
26
3,8
142
20,4
173
25,0
432
60,3
431
60,5
519
72,7
447
62,9
NA
NA

d

11-roční

Rovesníci – vzťahy s rovesníkmi

115
21,1
72
13,2
92
16,8
119
21,8
148
15,8
83
8,9
235
25,1
269
28,7
465
47,9
498
51,8
584
60,8
494
51,2
NA
NA

ch
89
15,8
109
19,3
84
14,8
135
23,8
194
18,3
83
7,8
313
29,3
453
42,9
740
68,3
738
68,5
861
80,3
792
73,5
NA
NA

d

13-roční

Výskyt

62
14,9
63
15,1
48
11,3
94
22,2
151
21,5
109
15,5
211
29,7
281
39,8
345
46,8
371
50,6
455
62,5
410
56,0
435
68,6

ch
48
12,2
78
19,9
40
10,2
93
23,7
145
21,4
87
12,7
233
34,0
377
55,6
477
67,9
491
69,9
542
77,3
521
74,0
324
53,3

d

15-roční
1,43-2,48)(1,9
***
1,14-2,17)(1,6
**
1,00-1,76)(1,3
*
1,01-1,76)(1,4
*
0,76-1,45)(1,1
ns
1,25-3,32)(2,0
**
0,67-1,15)(0,9
ns
0,38-0,66)(0,5
***
0,45-0,69)(0,6
***
0,48-0,73)(0,6
***
0,35-0,55)(0,4
***
0,36-0,55)(0,5
***
NA
NA

OR(95%CI)

11-roční

Rodové rozdiely

0,97-1,81)(1,3
ns
0,49-0,94)(0,7
*
0,82-1,59)(1,1
ns
0,69-1,23)(0,9
ns
0,67-1,06)(0,8
ns
0,84-1,59)(1,2
ns
0,66-0,99)(0,8
*
0,45-0,65)(0,5
***
0,36 -0,51)(0,4
***
0,41-0,59)(0,5
***
0,31-0,46)(0,4
***
0,31-0,46)(0,4
***
NA
NA

OR(95%CI)

13-roční

chlapci vs. dievčatá

0,78-1,78)(1,2
ns
0,51-1,07)(0,7
ns
0,70-1,74)(1,1
ns
0,67-1,3)(0,9
ns
0,78-1,30)(1,0
ns
0,93-1,70)(1,3
ns
0,66-1,03)(0,8
ns
0,43-0,65)(0,5
***
0,34-0,52)(0,4
***
0,36-0,55)(0,4
***
0,39-0,62)(0,5
***
0,36-0,56)(0,5
***
1,52-2,42)(1,9
***

OR(95%CI)

15-roční
1,15-2,22)(1,6
**
0,68-1,36)(1,0
ns
1,27-2,63)(1,8
**
0,99-1,76)(1,3
ns
0,41-0,73)(0,6
***
0,30-0,62)(0,4
***
0,42-0,69)(0,5
***
0,19-0,33)(0,3
***
0,78-1,19)(1,0
ns
0,71-1,09)(0,9
ns
0,57-0,87)(0,7
***
0,48-0,73)(0,6
***
NA
NA

OR(95%CI)

11vs15
OR(95%CI)

13vs15
0,69-1,45)(1,0
ns
0,32-0,64)(0,5
***
1,03-2,26)(1,5
*
0,66-1,21)(0,9
ns
0,39-0,70)(0,5
***
0,17-0,42)(0,3
***
0,39-0,64)(0,5
***
0,21-0,33)(0,3
***
0,58-0,90)(0,7
**
0,53-0,82)(0,7
***
0,61 -0,99)(0,8
*
0,47 -0,75)(0,6
***
NA
NA

13vs15
0,92-1,98)(1,3
ns
0,73-1,41)(1,0
ns
1,04-2,36)(1,6
*
0,79-1,47)(1,1
ns
0,65-1,05)(0,8
ns
0,42-0,78)(0,6
***
0,66-0,99)(0,8
*
0,50-0,73)(0,6
***
1,0 (0,83-1,25)
ns
0,76-1,15)(0,9
ns
0,95-1,51)(1,2
ns
0,79-1,21)(1,0
ns
NA
NA

OR(95%CI)

dievčatá
OR(95%CI)

11vs15

Vekové rozdiely

1,07-2,14)(1,5
*
0,64-1,35)(0,9
ns
1,10-2,38)(1,6
*
0,78-1,46)(1,1
ns
0,54-0,88)(0,7
**
0,39-0,73)(0,5
***
0,64-0,99)(0,8
*
0,50-0,75)(0,6
***
0,86-1,27)(1,1
ns
0,87-1,27)(1,1
ns
0,76-1,13)(0,9
ns
0,68-1,00)(0,8
ns
NA
NA

chlapci

Rovesníci – romantické vzťahy a sexuálne správanie
Výskyt

Rodové rozdiely
chlapci vs. dievčatá

15-roční
ch
Skúsenosť s pohlavným stykom.

m48

Ochrana – kondóm.

m50

Ochrana - hormonálna antikoncepcia.

m51

Ochrana - tabletka “po”.

m52

Ochrana – iná metóda.

m53

Bol/a si niekedy do
niekoho zaľúbený/á?

Áno, do dievčaťa alebo viacerých
dievčat.

sh1

Áno, do chlapca alebo viacerých
chlapcov.
Nie, nikdy.
Chodil/a si už niekedy
s niekým?

Áno, s dievčaťom alebo viacerými
dievčatami.

sh2

Áno, s chlapcom alebo viacerými
chlapcami.
Nie, nikdy.
Bozkával/a si sa s niekým
(za posledný rok).

n68

Objímal/a a maznal/a si sa s niekým
(za posledný rok).

n69

Hladil/a si sa s niekým na intímnych miestach (za posledný
rok).

n70

O svojom prvom
pohlavnom styku by
som povedal/a.

sh9

Chcel/a by som, aby sa to stalo skôr.
Stalo sa to v pravý čas.
Bolo by lepšie, ak by sa to stalo
neskôr.
V skutočnosti som ani nechcel/a, aby
sa to stalo.
Neuvažoval/a som nad tým.

Hľadanie informácií týkajúcich sa sexuality na internete (za
posledný rok).

n50_2

15-roční
d

OR(95%CI)

n
%
n
%
n
%
n
%
n
%
n
%
n
%
n
%

126
17,9
104
45,2
23
10,5
14
6,4
18
8,3
629
85,2
11
1,5
98
13,3

93
14,1
57
38,0
8
5,6
8
5,6
9
6,3
6
0,9
602
88,4
73
10,7

1,3 (0,99-1,78)
ns
1,5 (0,67-2,28)
ns
2,4 (1,02-5,44)
*
1,4 (0,58-3,46)
ns
1,6 (0,70-3,71)
ns
79,2 (33,54-186,84)
***
0,01 (0,01-0,03)
***
1

n
%
n
%

452
61,4
9
1,2

5
0,7
419
61,8

83,8 (34,16-205,67)
***
0,02 (0,01-0,04)
***

n
%

275
37,4

254
37,5

1

n
%
n
%
n
%
n
%
n
%
n
%
%
n
%
n

n/a
n/a
469
63,8
233
31,8
37
15,7
85
36,0
28
11,9
4
1,7
82
34,7

376
55,7
469
69,8
151
22,6
8
5,2
45
29,4
44
28,8
17
11,1
39
25,5

0,8 (0,62-0,94)
*
0,8 (0,61-95)
*
1,6 (1,26-2,03)
***
2,2 (0,94-5,17)
ns
0,9 (0,53-1,12)
ns
0,3 (0,17-0,56)
***
0,1 (0,04-0,36)
***
1

n
%

294
40,6

177
26,2

1,9 (1,53-2,41)
***
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n21

n28

n35

Väčšina spolužiakov má
pohlavný styk.

Je OK, ak spolužiaci majú
pohlavný styk.

Spolužiaci si myslia, že je
OK mať pohlavný styk.

n
%
n
%
n
%

NA
NA
NA
NA
NA
NA

ch
NA
NA
NA
NA
NA
NA

d

11-roční
NA
NA
NA
NA
NA
NA

ch
NA
NA
NA
NA
NA
NA

d

13-roční

Výskyt

65
8,7
493
66,4
490
66,4

ch
31
4,6
362
54,2
440
67,1

d

15-roční

Rovesníci – romantické vzťahy a sexuálne správanie – normy

NA
NA
NA
NA
NA
NA

OR(95%CI)

11-roční
NA
NA
NA
NA
NA
NA

OR(95%CI)

13-roční

chlapci vs. dievčatá

Rodové rozdiely

1,28-3,09)(2,0
**
1,35-2,08)(1,7
***
0,78-1,21)(2,0
***

OR(95%CI)

15-roční
NA
NA
NA
NA
NA
NA

OR(95%CI)

13vs15
NA
NA
NA
NA
NA
NA

OR(95%CI)

chlapci
11vs15
NA
NA
NA
NA
NA
NA

OR(95%CI)

NA
NA
NA
NA
NA
NA

OR(95%CI)

13vs15

dievčatá
11vs15

Vekové rozdiely
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m60

m59

m59m60

n71

n74

n77

n80

Obeť šikanovania (aspoň 2 až
3 krát týždenne)

Aktér šikanovania(aspoň 2 až
3 krát týždenne)

Obeť a zároveň aktér
šikanovania

Šikana kvôli rase, farbe
pokožky

Šikana kvôli postave

Šikana kvôli náboženstvu

Šikana kvôli zlej situácii
v rodine

Účasť na bitke (aspoň 1 krát za m58
posledný rok)

Rovesníci – násilné správanie

n
%
n
%
n
%
n
%
n
%
n
%
n
%
n
%

437
57,3
117
15,5
116
15,5
50
6,8
32
4,8
96
14,4
24
3,6
26
3,9

126
17,0
66
8,8
60
8,0
22
3,0
28
4,4
100
15,6
16
2,5
28
4,4

558
55,2
114
11,3
142
14,2
47
4,8
68
7,5
133
14,9
29
3,2
44
4,9

265
23,0
96
8,6
142
12,8
33
3,0
57
5,8
212
21,7
34
3,5
72
7,4

d

13-roční
ch

d

11-roční

ch

Výskyt

395
50,5
80
10,1
137
17,3
38
4,8
51
7,5
98
14,5
23
3,4
26
3,9

160
22,0
55
7,6
75
10,3
27
3,7
49
8,1
161
26,8
33
5,5
50
8,3

d

15-roční
ch

11-roční

13-roční
OR(95%CI)

15-roční
OR(95%CI)

11vs15
OR(95%CI)

13vs15

13vs15
OR(95%CI)

dievčatá
OR(95%CI)

11vs15

Vekové rozdiely

OR(95%CI)

chlapci

5,18-8,36)(6,5 3,42-4,97)(4,1 2,88-4,52)(3,6 1,07-1,61)(1,3 1,00-1,45)(1,2 0,55-0,93)(0,7 0,84-1,32)(1,0
***
***
***
**
*
*
ns
1,38-2,62)(1,9 1,02-1,80)(1,3 0,95-1,96)(1,3 1,20-2,21)(1,6 0,84-1,54)(1,1 0,80-1,70)(1,1 0,14-1,62)(1,1
***
*
ns
**
ns
ns
ns
1,50-2,91)(2,0 0,88-1,45)(1,1 1,34-2,46)(1,8 0,67-1,15)(0,8 0,61-1,02)(0,7 0,53-1,08)(0,7 0,94-1,71)(1,2
***
ns
***
ns
ns
ns
ns
1,42-3,98)(2,3 1,03-2,56)(1,6 0,78-2,15)(1,3 0,92-2,21)(1,4 0,63-1,52)(0,9 0,44-1,39)(0,7 0,47-1,32)(0,7
**
*
ns
ns
ns
ns
ns
0,65-1,84)(1,0 0,91-1,90)(1,3 0,60-1,37)(0,9 0,39-0,97)(0,6 0,69-1,47)(1,0 0,32-0,83)(0,5 0,47-1,04)(0,7
ns
ns
ns
*
ns
*
ns
0,66-1,22)(0,9 0,49-0,80)(0,6 0,35-0,61)(0,4 0,72-1,33)(0,9 0,77-1,36)(1,0 0,38-0,67)(0,5 0,59-0,96)(0,7
ns
***
***
ns
ns
***
*
0,76-2,74)(1,4 0,56-1,53)(0,9 0,35-1,04)(0,6 0,59-1,89)(1,0 0,54-1,64)(0,9 0,24-0,81)(0,4 0,37-1,00)(0,6
ns
ns
ns
ns
ns
**
ns
0,51-1,53)(0,8 0,44-0,95)(0,6 0,27-0,71)(0,4 0,58-1,77)(1,0 0,78-2,11)(1,2 0,31-0,81)(0,5 0,60-1,27)(0,8
ns
*
**
ns
ns
**
ns

OR(95%CI)

Rodové rozdiely
chlapci vs. dievčatá

262

n29

Je OK, ak spolužiaci
šikanujú spolužiakov.

Spolužiaci si myslia, že je n36
OK šikanovať sp.

n22

Väčšina spolužiakov
šikanuje spolužiakov.

n
%
n
%
n
%

NA
NA
NA
NA
NA
NA

ch

NA
NA
NA
NA
NA
NA

d

11-roční
ch
101
9,4
53
4,9
207
19,5

d

13-roční

Výskyt

72
7,3
98
9,9
190
19,9

Rovesníci – násilné správanie – normy

64
8,0
130
16,3
215
27,2

ch
35
4,9
25
3,5
152
21,4

d

15-roční
NA
NA
NA
NA
NA
NA

OR(95%CI)

11-roční
0,56-1,05)(0,8
ns
1,51-3,01)(2,1
***
0,82-1,27)(1,0
ns

OR(95%CI)

13-roční

chlapci vs. dievčatá

Rodové rozdiely

1,11-2,60)(1,7
*
3,49-8,43)(5,4
***
1,08-1,74)(1,4
***

OR(95%CI)

15-roční
NA
NA
NA
NA
NA
NA

OR(95%CI)

11vs15
OR(95%CI)

13vs15
0,64-1,29)(0,9
ns
0,43-0,75)(0,6
***
0,53-0,83)(0,7
***

chlapci

NA
NA
NA
NA
NA
NA

13vs15
1,37-3,02)(2,0
***
0,88-2,33)(1,4
ns
0,76-1,13)(0,9
ns

OR(95%CI)

dievčatá
OR(95%CI)

11vs15

Vekové rozdiely
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n96

n97

n98

n99

...že,raňajkovanie je
povinná súčasť dňa

... dovoľujú jesť pred
TV alebo PC

...dovoľujú jesť
sladkosti a piť sladené
nápoje

n
%

n
%

n
%

n
%

402
59,9

338
50,1

190
28,4

278
41,2

250
37,2

... čas trávený vonku
po škole

n
%

n
%

n95

493
69,9

... čas trávený na
internete

fc10

Kontrola otcom voľný čas (vie veľa)

n
%

465
65,2

223
33,0

fc9

Kontrola otcom - čas
večer (vie veľa)

n
%

n94

fc8

Kontrola otcom - čas
po škole (vie veľa)

545
75,4

82,6

n
%

%

... čas trávený hraním
PC hier

fc5

Kontrola matkouvoľný čas (vie veľa)

587

n

585
81,2

300
44,1

fc4

Kontrola matkou-čas
večer (vie veľa)

n
%

628
85,8

Rodičia zriedkavo alebo nikdy určujú
... čas trávený
n93 n
pozeraním TV
%

fc3

Kontrola matkou-čas
po škole (vie veľa)

n
%

583
79,4

484
67,9

m75

Komunikácia s matkou
(ľahká+veľmi ľahká)

n
%

ch

479
66,9

429
60,6

236
33,2

248
35,1

311
43,3

280
39,0

331
45,8

482
65,5

503
70,2

488
67,0

611
82,7

87,9

634

637
86,8

615
84,4

483
66,3

d

11-roční

n
%

m73

Komunikácia s otcom
(ľahká+veľmi ľahká)

Rodina

227
47,3

228
47,8

199
41,9

236
49,2

246
51,2

198
41,2

236
49,1

280
56,6

287
58,2

272
55,6

331
66,5

72,5

359

372
75,6

778
81,0

648
66,9

ch

292
52,0

275
49,4

264
47,8

219
39,2

345
61,7

327
58,2

353
62,3

267
46,9

262
46,8

260
45,7

380
66,2

71,6

405

414
72,9

832
77,1

510
47,4

d

13-roční

Výskyt

137
40,1

134
39,5

169
49,9

216
63,3

243
71,1

219
64,4

250
73,1

169
47,6

150
42,4

166
46,8

204
57,1

55,9

199

237
66,8

523
70,0

433
58,2

ch

143
43,2

140
42,2

205
62,3

183
55,1

263
79,9

272
81,2

283
84,7

146
43,5

133
39,8

167
50,0

216
64,8

65,1

218

263
78,7

494
70,0

253
35,6

d

15-roční

0,59-0,92)(0,7
**

0,53-0,81)(0,7
***

0,64-1,00)(0,8
ns

1,05-1,62)(1,3
*

0,63-0,96)(0,8
*

0,62-0,96)(0,8
*

0,76-1,15)(0,9
ns

0,90-1,39)(1,1
ns

0,79-1,24)(1,0
ns

0,74-1,15)(0,9
ns

0,50-0,83)(0,6
***

**

0,48-0,87)(0,7

0,50-0,88)(0,7
**

0,84-1,49)(1,1
ns

1,55-2,49)(2,0
***

OR(95%CI)

11-roční

0,65-1,06)(0,8
ns

0,74-1,20)(0,9
ns

0,61-1,00)(0,8
ns

1,17-1,92)(1,5
***

0,51-0,84)(0,7
***

0,39-0,64)(0,5
***

0,46-0,75)(0,6
***

1,16-1,88)(1,5
**

1,24-2,02)(1,6
***

1,17-1,90)(1,5
***

0,79-1,30)(1,0
ns

ns

0,80-1,37)(1,1

0,87-1,52)(1,2
ns

1,02-1,57)(1,3
*

1,88-2,69)(2,3
***

OR(95%CI)

13-roční

chlapci vs. dievčatá

Rodové rozdiely

0,65-1,19)(0,9
ns

0,66-1,22)(0,9
ns

0,44-0,82)(0,6
***

1,03-1,92)(1,4
*

0,43-0,88)(0,6
**

0,30-0,60)(0,4
***

0,33-0,72)(0,5
***

0,88-1,60)(1,2
ns

0,82-1,51)(1,1
ns

0,65-1,19)(0,9
ns

0,54-0,99)(0,7
*

*

0,50-0,93)(0,7

0,39-0,76)(0,5
***

0,80-1,25)(1,0
ns

2,04-3,11)(2,5
***

OR(95%CI)

15-roční

chlapci

1,71-2,92)(2,2
***

1,18-2,01)(1,5
***

0,30-0,52)(0,4
***

0,31-0,53)(0,4
***

0,18-0,32)(0,2
***

0,21-0,36)(0,3
***

0,22-0,39)(0,3
***

1,79-3,02)(2,3
***

2,43-4,12)(3,2
***

1,65-2,77)(2,1
***

1,75-3,01)(2,3
***

***

2,81-4,97)(3,7

1,62-2,88)(2,2
***

1,99-3,35)(2,6
***

2,20-3,49)(2,8
***

OR(95%CI)

11vs15

1,01-1,78)(1,3
*

1,06-1,86)(1,4
*

0,55-0,96)(0,7
*

0,42-0,74)(0,6
***

0,32-0,58)(0,4
***

0,29-0,52)(0,4
***

0,26-0,48)(0,4
***

1,09-1,89)(1,4
**

1,44-2,50)(1,9
***

1,09-1,88)(1,4
*

1,12-1,97)(1,5
**

***

1,56-2,78)(2,1

1,14-2,09)(1,5
**

1,46-2,29)(1,8
***

1,19-1,77)(1,5
***

OR(95%CI)

13vs15

2,03-3,47)(2,7
***

1,62-2,75)(2,1
***

0,23-0,40)(0,3
***

0,34-0,57)(0,4
***

0,14-0,26)(0,2
***

0,11-0,20)(0,2
***

0,11-0,21)(0,2
***

1,90-3,22)(2,5
***

2,71-4,66)(3,6
***

1,56-2,65)(2,0
***

1,94-3,50)(2,6
***

***

2,85-5,37)(3,9

1,26-2,49)(1,8
***

1,79-2,99)(2,3
***

2,85-4,41)(3,6
***

13vs15

*

1,09-1,88)(1,4
**

1,02-1,76)(1,3
*

0,42-0,73)(0,6
***

0,40-0,69)(0,5
***

0,29-0,56)(0,4
***

0,23-0,44)(0,3
***

0,21-0,42)(0,3
***

0,88-1,51)(1,2
ns

1,01-1,75)(1,3
*

0,64-1,10)(0,8
ns

0,81-1,42)(1,1
ns

1,4(1,011,80)

0,53-1,00)(0,7
*

1,17-1,79)(1,5
***

1,34-1,97)(1,6
***

OR(95%CI)

dievčatá
OR(95%CI)

11vs15

Vekové rozdiely
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m108

m111

n88

m112

m113

m114

Stres v škole
(dosť/veľmi pod tlakom)

Školský výkon podľa učiteľa
(veľmi dobre/ dobre)

Neospravedlnené absencie
(aspoň raz)

Vzťahy medzi spolužiakmi I
(sú spolu radi)

Vzťahy medzi spolužiakmi II
(sú priateľskí)

Vzťahy medzi spolužiakmi
III
(akceptujú sa)
Vzťahy s učiteľmi I
(učitelia ich akceptujú)

m116

m117

Vzťahy s učiteľmi II
(učitelia sa o nich starajú)

Vzťahy s učiteľmi III
(učiteľom dôverujú)

m115

m107

Spokojnosť so školou
(veľmi sa páči)

Škola

n
%
n
%
n
%

n
%
n
%
n
%
n
%
n
%
n
%
n
%

624
81,6
455
60,8
507
68,1

163
21,2
130
16,9
569
74,3
98
12,7
406
53,6
419
56,0
582
78,0
658
87,5
523
70,0
523
70,2

255
33,7
125
16,6
617
81,7
73
9,7
362
48,3
458
61,1
591
79,2

d

11-roční

ch

758
74,3
529
51,9
489
48,0

119
11,6
244
23,8
728
70,9
146
14,5
644
63,3
601
59,1
803
78,9

ch

808
71,9
539
48,2
443
39,7

213
18,9
280
25,0
833
74,4
161
14,4
613
54,6
637
56,7
792
70,9

d

13-roční

Výskyt

535
67,0
367
46,0
270
33,9

104
12,9
153
19,1
521
65,1
213
27,2
510
63,8
481
60,1
631
78,5
491
66,9
326
44,4
213
29,0

129
17,5
179
24,4
551
75,0
191
26,1
364
49,7
417
57,0
506
69,3

d

15-roční
ch

11-roční

0,48-0,84)(0,6
***
0,54-0,82)(0,7
***
0,72-1,13)(0,9
ns

0,42-0,67)(0,5
***
0,78-1,34)(1,0
ns
0,51-0,83)(0,6
***
0,99-1,87)(1,4
ns
1,01-1,51)(1,2
*
0,66-0,99)(0,8
*
0,73-1,19)(0,9
ns

OR(95%CI)

0,93-1,37)(1,1
ns
0,98-1,37)(1,2
ns
1,18-1,67)(1,4
***

0,44-0,71)(0,6
***
077-1,14)(0,9
ns
0,69-1,01)(0,8
ns
0,79-1,28)(1,0
ns
1,20-1,70)(1,4
***
0,93-1,31)(1,1
ns
1,26-1,87)(1,5
***

OR(95%CI)

13-roční

chlapci vs. dievčatá

Rodové rozdiely
15-roční

0,81-1,24)(1,0
ns
0,87-1,31)(1,1
ns
1,01-1,56)(1,3
*

0,53-0,92)(0,7
**
0,57-0,93)(0,7
**
0,50-0,78)(0,6
***
0,84-1,33)(1,1
ns
1,45-2,18)(1,8
***
0,93-1,39)(1,1
ns
1,28-2,03)(1,6
***

OR(95%CI)

11vs15

1,73-2,76)(2,2
***
1,01-1,56)(1,3
***
3,38-5,17)(4,2
***

1,39-2,38)(1,8
***
0,67-1,12)(0,9
ns
1,24-1,92)(1,5
***
0,30-0,51)(0,4
***
0,54-0,81)(0,7
***
0,69-1,03)(0,8
ns
0,76-1,24)(1,0
ns

OR(95%CI)

13vs15

1.17-1,75)(1,4
***
1,05-1,52)(1,3
*
1,49-2,19)(1,8
***

0,67-1,17)(0,9
ns
1,05-1,66)(1,3
*
1,07-1,59)(1,3
**
0,36-0,57)(0,5
***
0,81-1,19)(1,0
ns
0,79-1,16)(1,0
ns
0,82-1,28)(1,0
ns

OR(95%CI)

chlapci

2,66-4,52)(3,5
***
2,36-3,62)(2,9
***
4,62-7,22)(5,8
***

13vs15

1,04-1,55)(1,3
*
0,97-1,41)(1,2
ns
1,32-1,97)(1,6
***

0,86-1,40)(1,1
ns
0,83-1,28)(1,0
ns
0,78-1,20)(1,0
ns
0,38-0,60)(0,5
***
1,01-1,47)(1,2
*
0,82-1,19)(1,0
ns
0,88-1,32)(1,1
ns

OR(95%CI)

dievčatá

1,88-3,05)(2,4
***
0,48-0,80)(0,6
***
1,16-1,92)(1,5
**
0,23-0,41)(0,3
***
0,77-1,16)(0,9
ns
0,96-1,46)(1,2
ns
1,33-2,14)(1,7
***

OR(95%CI)

11vs15

Vekové rozdiely
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n
%

n
%

n
%

sc17

sc18

sc19

Žiaci majú možnosť
spolurozhodovať a plánovať
školské aktivity.
Žiaci sa podieľajú na
plánovaní školských aktivít
a udalostí.
Žiaci sa podieľajú na tvorení
triednych pravidiel.

* úplne súhlasím + súhlasím

n
%

sc14

Nápady a myšlienky žiakov
sa berú vážne.

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

d

11-roční

ch

130
25,5

297
58,0

229
45,1

186
36,7

ch

109
20,3

338
62,7

262
48,6

231
42,8

d

13-roční

Výskyt

81
19,1

229
54,0

165
38,9

120
28,4

ch

68
17,4

222
56,8

183
46,9

136
34,9

d

15-roční

NA

NA

NA

NA

OR(95%CI)

11-roční

Škola – participácia na triednych pravidlách a školských aktivitách
Rodové rozdiely

1,00-1,79)(1,3
*

0,64-1,05)(0,8
ns

0,68-1,10)(0,8
ns

0,60-0,99)(0,7
*

OR(95%CI)

13-roční

chlapci vs. dievčatá
15-roční

0,78-1,60)(1,1
ns

0,67-1,17)(0,8
ns

0,54-0,95)(0,8
*

0,55-0,99)(0,7
*

OR(95%CI)

11vs15

NA

NA

NA

NA

OR(95%CI)

13vs15

1,05-1,97)(1,4
*

0,90-1,52)(1,1
ns

0,99-1,67)(1,2
ns

1,10-1,93)(1,4
**

NA

NA

NA

13vs15

0,86-1,68)(1,2
ns

0,98-1,66)(1,2
ns

0,82-1,38)(1,0
ns

1,06-1,82)(1,3
*

OR(95%CI)

dievčatá

NA

OR(95%CI)

11vs15

Vekové rozdiely

OR(95%CI)

chlapci

266
ch

d

15-roční

Výskyt

Podporuje Ťa, pomáha Ti niekto pravidelne v príprave do školy?
Matka
n38
n
412
331
%
56,0
48,7
Otec
n39
n
294
202
%
40,6
29,9
Niekto zo starých rodičov
n40
n
179
125
%
24,7
18,5
Niekto zo súrodencov
n41
n
188
198
%
25,9
29,3
Niekto iný z rodiny
n42
n
134
139
%
18,5
20,6
Iný dospelý mimo rodiny
n43
n
106
107
%
14,5
15,8
Niekto z mojich kamarátov,
n44
n
262
354
rovesníkov
%
36,0
51,8

Škola – podpora pri príprave do školy

1,08-1,65)(1,3
**
1,28-1,99)(1,5
***
1,11-1,86)(1,4
**
0,66-1,06)(0,8
ns
0,67-1,14)(0,8
ns
0,67-1,21)(0,9
ns
0,42-0,64)(0,5
***

OR(95%CI)

15-roční

chlapci vs. dievčatá

Rodové rozdiely

n50

n45

Vysokoškolské vzdelanie

Gymnázium

Stredoškolské vzdelanie ukončené
maturitou

Učňovskú školu s maturitou

Učňovskú školu s výučným listom

Aké najvyššie vzdelanie asi v budúcnosti získaš?
Základnú školu
n46

Obavy o finančnú dostupnosť (veľmi
často + často)

Záleží mi na vzdelaní, ktoré získam
(veľmi)

Škola – vzdelanostné ašpirácie

n
%
n
%
n
%
n
%
n
%
n
%

n
%

n
%
113
16,5

537
78,3

11
1,5
60
8,1
66
8,9
221
29,8
22
3,0
361
48,7

ch

11
1,6
33
4,8
23
3,4
138
20,2
9
1,3
469
68,7

d

15-roční

Výskyt

72
9,7

503
67,2

0,39-0,74)(0,1
***

0,45-0,72)(0,6

OR(95%CI)

ch

d

15-roční

chlapci vs. dievčatá

Rodové rozdiely

15-roční

Výskyt
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Čo si myslíš, že budeš robiť po ukončení strednej školy?
Budem asi nezamestnaný
n47 n
11
%
1,5
Budem pokračovať v štúdiu
n
252
%
34,2
Zamestnám sa, alebo budem
n
211
podnikať
%
28,7
Budem si hľadať prácu v zahraničí
n
128
%
17,4
Vydám sa a ostanem v domácnosti
n
6
%
0,8
Nemám predstavu
n
68
%
9,2
Iné
n
60
%
8,2
6
0,9
393
58,7
80
11,9
109
16,3
2
0,3
58
8,7
22
3,3

d

Čo si myslíš, že očakávajú Tvoji rodičia? Aké najvyššie vzdelanie dúfajú,
že dosiahneš?
MAMA
Základnú školu
n48
n
11
13
%
1,7
2,1
Učňovskú školu s výučným listom
n
30
18
%
4,6
2,9
Učňovskú školu s maturitou
n
50
20
%
7,7
3,3
Stredoškolské vzdelanie ukončené
n
194
102
maturitou
%
29,8
16,7
Gymnázium
n
15
15
%
2,3
2,5
Vysokoškolské vzdelanie
n
329
409
%
50,5
66,8
Nemám alebo nestretávam otca/
n
22
35
matku
%
3,4
5,7
OTEC
Základnú školu
n49
n
11
16
%
1,7
2,6
Učňovskú školu s výučným listom
n
24
16
%
3,7
2,6
Učňovskú školu s maturitou
n
48
19
%
7,4
3,1
Stredoškolské vzdelanie ukončené
n
169
90
maturitou
%
26,1
14,8
Gymnázium
n
6
8
%
0,9
1,3
Vysokoškolské vzdelanie
n
384
453
%
59,4
74,5
Nemám alebo nestretávam otca/
n
5
6
matku
%
0,8
1,0

ch

15-roční

d

15-roční
ch

Výskyt

Výskyt

ISBN: 978-80-971997-1-5

