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PROGRAM 
 

8:30 hod 

Otvorenie konferencie – Aula Dionýza Diešku SZU 

prof. MUDr. Petra Šimka, CSc., rektor SZU 

 

PREZENTÁCIE PRÁC 
poslucháreň B 201 

 
9:00 - 10:00 
 
1. Rizikové faktory výskytu alergických ochorení u detí 

Birkusová T. 

Katedra Preventívnej a klinickej medicíny, FVZ SZU 
Školiteľ: Prof. MUDr. Eva Horváthová, PhD., MPH 

 
2. Manažment kvality dodržiavania zásad hygienicko – epidemiologického režimu vo 

vybranom zdravotníckom zariadení 
Fukerová D. 

Katedra epidemiológie, FVZ SZU 
Školiteľ: RNDr. Jana Boledovičová PhD.Ľ MPH 

 
3. Výskyt vybraných charakteristík u osôb s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc a 

bez CHOCHP 
Ivanová A. 
Katedra epidemiológie, FVZ SZU 
Školiteľ: PhDr. Matej Mucska, PhD. 
 

4. Význam výživy v prevencii chronických chorôb 
Jaroščáková N. 

Ústav ochrany zdravia, FVZ SZU 
Školiteľ: PhDr. Juraj Tihányi, PhD. 

 
    10:00 – 10:15 Prestávka 
 
10:15 – 11:15 
 
5. Činnosť a priority vybraných regionálnych úradov WHO 

Kociánová D. 
Katedra manažmentu a ekonomiky zdravotníctva, FVZ SZU 
Školiteľ: RNDr. Mário LežovičĽ PhD.Ľ MPH 
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6. Vedomosti študentiek o rakovine prsníka na Gymnáziu Milana Rúfusa v Žiari nad 
Hronom v roku 2014 
Kopčáková A. 
Katedra epidemiológie, FVZ SZU 

Školiteľ: PhDr. Matej Mucska, PhD. 
 

7. Prevalenčné sledovanie nozokomiálnych nákaz vo vybranom zdravotníckom  
zariadení 
Sláviková I. 
Katedra epidemiológie, FVZ SZU 

Školiteľ: RNDr. Jana BoledovičováĽ PhD.Ľ MPH 
 

8. Problematika užívania alkoholu u stredoškolskej mládeže 
Urminská V. 
Katedra preventívnej a klinickej medicíny, FVZ SZU 

Školiteľ: MUDr. Katarína Dostálová, PhD., MPH 
 
 
12:30 – Vyhlásenie výsledkov, odovzdanie cien – Aula Dionýza Diešku SZU 

                Záver konferencie 
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Rizikové faktory výskytu alergických ochorení u detí 
 

Birkusová Tímea 

Katedra Preventívnej a klinickej medicíny, Fakulta verejného zdravotníctva, 
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 

 
Školiteľ: Prof. MUDr. Eva Horváthová, PhD., MPH 
 
Úvod: Alergické ochorenia sú vážnym problémom postihujúci celý svet. Sú v poradí štvrtým 
najčastejším ochorením na sveteĽ prevažne u detskej populácie. Vedomosti o rizikových 
faktoroch alergie a prevencie sú dôležitým predpokladom predchádzaniu alergických 
ochorení, najmä u predisponovaných detí.  
Cieľ: Cie om práce je zistiť výskyt alergických ochorení (alergická nádcha, astma bronchiale, 
atopický ekzém a žih avka) u detí vo vekových skupinách od 0-7 rokov pod a pohlavia a 
fajčenie matky počas tehotenstva a vplyv na vznik astmy vo vekovej skupine od 5. rokov do 
7. rokov v medzinárodnej štúdii ELSPAC. 
Metodika: Údaje o výskyte alergických ochoreniach boli získané z dotazníkov z 
medzinárodnej porovnávacej štúdie ELSPACĽ ktoré vypĺňali pediatri a rodičia dieťaťa pri 
narodení, v 6. mesiaci, v 18. mesiaci, v 3., 5. a 7. rokoch. Súbor tvorili jednotlivé vekové 
kategórie, n=2253 detí od narodenia do 6. mesiacov, n=2105 detí od 6. mesiaca do 18. 
mesiaca, od 18. mesiaca do 3. rokov n=2032, od 3. rokov do 5. rokov n=1812 a od 5. rokov 
do 7. rokov 1232 respondentov. Počet detí sa pri každej etape znižoval z dôvodu dlhodobej 
štúdie a postupného nezáujmu a neúčasti respondentov. Použili sa pediatrické dotazníky a pri 
zisťovaní fajčenia matky počas tehotenstva sme použili údaje z dotazníka pre matku počas 
tehotenstva. Pri štatistickom hodnotení sme použili deskriptívnu štatistikuĽ Chí-kvadrát test v 
kontigenčných tabu kách a štatistický softvér OpenEpi. 
Výsledky: Na zhodnotenie výskytu alergických ochorení sme použili deskriptívnu štatistikuĽ 
ktorá ukázalaĽ že ochorenieĽ ktoré sa vyskytovalo najčastejšie je atopický ekzém v 3. rokoch, 
urtikária v 5. rokoch a alergická nádcha v 7. rokoch. Štatisticky významný rozdiel v pohlaví 
sme zistili iba vo vekovej kategórii od 18. mesiacov do 3. rokov, p=0,031 (OR=0,7), alergické 
ochorenia prevládali u dievčat. V ostatných kategóriách sa štatistický významný rozdiel 
nepreukázal, od narodenia do 6. mesiaca p=0,08 (OR=0,7), od 6. mesiaca do 18. mesiaca 
p=0,92 (OR=1,01), od 3. rokov do 5. roku p=0,162 (OR=0,83) a od 5. rokov do 7. rokov 
p=0Ľ597 (OR=1Ľ08). Vplyv fajčenia matky na vznik astmy do 7. rokov sa preukázal ako 
štatisticky nevýznamný p=0Ľ3 (OR=1Ľ4032). 
Záver: Zistili smeĽ že sa potvrdzuje predpoklad atopického pochodu. Vo vekových 
kategóriách od 18. mesiacov do 3. rokov boli najčastejšie kožné alergické ochorenia avšak do 
7. rokov boli na ústupe a zvyšovala sa incidencia respiračných alergií. Štatisticky významný 
rozdiel pri výskyte alergií medzi pohlaviami sa nepreukázal a štatisticky nevýznamný bol aj 
vplyv fajčenia matky v tehotenstve na vznik astmy do 7 rokov. 
 
Kľúčové slová: alergiaĽ atopiaĽ alergényĽ rizikový faktorĽ prostredieĽ fajčenieĽ imunitaĽ 
prevencia, prenatálny vývoj, ELSPAC 
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Manažment kvality dodržiavania zásad hygienicko – epidemiologického 
režimu vo vybranom zdravotníckom zariadení. 

 

Fukerová Daniela 

Katedra epidemiológie, Fakulta verejného zdravotníctva, 
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 

 
Školiteľ: RNDr. Jana Boledovičová PhD.Ľ MPH 
 
Úvod: Zdravie je najdôležitejšia udská hodnota. Zdravotnícke zariadenie vytvára špecifické 
prostredieĽ kde je pacient vystavovaný množstvu mikroorganizmovĽ ktoré môžu u oslabeného 
pacienta vyvolať ochorenie – nozokomiálnu nákazu (NN). Prostredníctvom správneho 
dodržiavania zásad hygienicko – epidemiologického režimu môžeme predísť vzniku a šíreniu 
NN v zdravotníckom zariadení. 
Cieľ: Hlavným cie om práce bolo prostredníctvom pilotnejĽ deskriptívnej štúdie analyzovať 
kvalitu dodržiavania zásad hygienicko – epidemiologického režimu (HER) vo vybranom 
zdravotníckom zariadení. Ved ajšími cie mi sme chceli zistiť príčiny nedodržiavania zásad 
HERĽ zvýšiť kvalitu dodržiavania HER ako nástroj na zníženie výskytu nozokomiálnych 
nákaz a profesionálnych nákaz u zdravotníckych pracovníkov. 
Metódy: Administratívne kontroly dodržiavania HER sa uskutočnili na 25 pracoviskách 
vybraného zdravotníckeho zariadenia. Počas sledovania sme zistenia zaznačovali do nami 
vopred pripraveného Check listuĽ kontrolného hárkuĽ ktorý obsahoval 13 otázok v nieko kých 
kategóriáchĽ s určenými možnosťami vyhodnocovania a slúžil tiež ako administratívny 
doklad. Výsledky sme spracovali pomocou programu MS Office Excel a následne štatisticky 
vyhodnocovali v softvéri IBM SPSS Statistic 19. Kvôli nízkym očakávaným početnostiam 
sme na zistenie vzťahov medzi diskrétnymi premennými použili Fisherov exaktný test v 
kontingenčných tabu káchĽ kde sme testovali na hladine významnosti α = 0Ľ05. 
Výsledky: Analyzovali sme kvalitu dodržiavania zásad HER na pracoviskách. Počas 
sledovania sme zistiliĽ že na 48% pracovísk bol neaktuálny prevádzkový poriadok, 44% 
pracovísk dodržiava hygienicko – epidemiologický režim iba čiastočne a na 52% pracovísk 
zamestnanci nepoužívajú dostatočné osobné ochranné pracovné pomôcky pri manipulácii s 
použitou bielizňou. Stanovené hypotézyĽ ktoré skúmajú vzťahy medzi dodržiavaním 
jednotlivých súčastí HER na pracovisku neboli štatisticky významnéĽ ale môžeme potvrdiť 
vzťahy medzi sledovanými premennými. Aktuálny PP má vplyv na dodržiavanie evidencie o 
dezinfekcii až v 85Ľ7%. Dodržiavanie HER má vplyv na dodržiavanie dezinfekčného 
programu a vedenie zošita o dezinfekcii až v 78Ľ6%. Dodržiavanie HER má vplyv na kvalitne 
vykonané upratovacie práce v 78Ľ6%. Dodržiavanie dezinfekčného programu má vplyv na 
používanie čistiacich prostriedkov v odporúčaných koncentráciách až v 81Ľ3%. 
Záver: Praktická časť diplomovej práce splnila ciele a ukázalo saĽ že v sledovanom ZZ sú v 
dodržiavaní HER určité nedostatky. Je preto potrebná častejšia kontrola a usmerňovanie 
zdravotníckych pracovníkov s cie om zvýšiť kvalitu a bezpečnosť pacienta pri poskytovaní 
zdravotnej starostlivosti a znížiť riziko vzniku a šírenia nozokomiálnych a profesionálnych 
infekcií. 
 
Kľúčové slová: hygienicko – epidemiologický režimĽ nozokomiálna nákazaĽ manažment 
kvality, zdravotná starostlivosť 
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Výskyt vybraných charakteristík u osôb s chronickou obštrukčnou 
chorobou pľúc a bez CHOCHP 

 
Ivanová Alžbeta  

Katedra epidemiológie, Fakulta verejného zdravotníctva, 
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 

 
Školiteľ: PhDr. Matej Mucska, PhD. 
 
Úvod: Chronická obštrukčná choroba p úc je celosvetovo štvrtou najčastejšou príčinou úmrtí 
a predstavuje závažný verejno-zdravotný, sociálny i ekonomický problém. 
Cieľ: Zistiť výskyt vybraných charakteristík (pohlavieĽ fajčenieĽ BMI a obvod krku) u osôb s 
chronickou obštrukčnou chorobou p úc a bez CHOCHP. 
Metodika: Celkový súbor tvorilo 113 osôb, z ktorých bolo 59 pacientov s diagnostikovanou 
CHOCHP a 54 osôb bez CHOCHP. Údaje sme získali zo zdravotnej dokumentácie za 
mesiace november 2014- február 2015. Získané údaje sme spracovali a štatisticky vyhodnotili 
pomocou chí kvadrát testu v kontingenčných tabu káchĽ Mann-Whitney testu a Kolmogorov-
Smirnov testu. 
Výsledky: Preukázali sme štatisticky významný rozdiel vo výskyte CHOCHP medzi 
pohlaviami (p=0Ľ007). Dokázali sme aj štatisticky významný rozdiel (p<0Ľ001) v počte 
fajčiarov v súbore pacientov s CHOCHP v porovnaní s osobami bez CHOCHP. Taktiež sme 
preukázali štatisticky významný rozdiel (p<0,001) vo výskyte nadváhy a obezity  u osôb s 
CHOCHP a bez. Štatisticky významný rozdiel (p<0Ľ001) bol aj v obvode krku medzi osobami 
s a bez CHOCHP. 
Záver: Zistili smeĽ že CHOCHP je prítomná viac u mužského pohlaviaĽ u fajčiarovĽ u osôb 
s nadváhou resp. obezitou a väčším obvodom krku v porovnaní s osobami bez 
diagnostikovanej CHOCHP. 
 
Kľúčové slová: CHOCHPĽ fajčenieĽ BMIĽ obvod krku 
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Význam výživy v prevencii chronických chorôb 
 

Jaroščáková Nikoleta  

Ústav ochrany zdravia, Fakulta verejného zdravotníctva, 
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 

 
Školiteľ: PhDr. Juraj Tihányi, PhD. 
 
Úvod: Chronické choroby sú vážnym zdravotným a sociálnym problémom súčasnostiĽ ktorý 
je najčastejšou príčinou chorobnostiĽ invalidity a úmrtnosti obyvate stva. Na ich vzniku sa 
podie ajú faktory životného štýluĽ najmä nesprávna výživa a to samostatne, ale aj 
v kombinácií napríklad s pohybovou inaktivitou.. 
Cieľ: Cie om našej práce bolo poukázať na význam racionálneho stravovaniaĽ ktoré 
ovplyvňuje zdravotný stav človeka a slúži predovšetkým ako primárna prevencia chronických 
chorôb. 
Materiál a metodika: Empirické údaje sme získavali prostredníctvom dotazníka 
neštandardizovaného charakteruĽ ktorý sme predložili študentom Gymnázia duklianskych 
hrdinov vo Svidníku. Získané údaje sme spracovali prostredníctvom počítačového programu 
Microsoft Excel a štatistického programu SPSS s použitím Chí – kvadrát testov v 
kontingenčných tabu kách. 
Výsledky: Vyhodnotením dát sme zistiliĽ že väčšina chlapcov (83Ľ33 %) ale aj dievčat (71Ľ96 
%) nášho súboru má hodnotu BMI normálnu. Zisťovaním aký stravovací režim majú študenti 
sme zistiliĽ že z celého súboru sa 5-6 krát denne stravuje iba 33Ľ51 % študentovĽ 51Ľ89 % 
študentov raňajkuje každý deňĽ 83Ľ78 % uviedloĽ že má v škole desiatu vždy a 84Ľ32 % 
študentov obeduje teplé obedy každý deň. Iba 19Ľ46 % študentov odpovedaloĽ že ich denný 
príjem tekutín je 2,5 litra. Pravidelnej pohybovej aktivite sa mimo telesnej výchovy v škole 
venuje iba 33Ľ51 % študentovĽ pričom najčastejší dôvod jej vykonávania študenti uviedli cie  
schudnúťĽ formovať postavu a že ich to zároveň baví (61Ľ57 %). 
Záver: Stravovacie návyky získané v mladosti môžu v značnej miere vplývať na kvalitu 
zdravia v dospelom veku. Preto je dôležité venovať pozornosť stravovaniu adolescentov a 
zvýšiť ich záujem o zdravý životný štýlĽ ktorý môže ovplyvniť vznik chronických chorôb. 
 
Kľúčové slová: chronické chorobyĽ výživaĽ stravovacie návyky, pohybová aktivita, 
adolescenti 
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Činnosť a priority vybraných regionálnych úradov WHO 
 

Kociánová Daniela  
Katedra manažmentu a ekonomiky zdravotníctva, Fakulta verejného zdravotníctva, 

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 
 
Školiteľ: RNDr. Mário LežovičĽ PhD.Ľ MPH 
 
Úvod: Hlavným cie om WHO je zabezpečiť najvyššiu možnú úroveň ochrany zdravia pre 
všetkých udí. Na dosiahnutie tohto cie a WHO deleguje svoju činnosť na šesť regionálnych 
úradov. 
Cieľ: Cie om práce je porovnať a zhodnotiť činnosť vybraných regionálnych úradov WHO. 
Metodika:  Na porovnanie bol vybraný AfrickýĽ Európsky a Americký región. Použili sme 
analýzu dokumentov vybraných regionálnych úradov WHO. Následne sme získané údaje 
spracovali do grafov a obrázkov.  
Výsledky: Africký región je najviac atakovaný infekčnými ochoreniami ako sú AIDS/HIVĽ 
TBC a vektormi prenášané ochorenia. Vysoká chorobnosť a úmrtnosť na infekčné ochorenia 
sa vyskytuje hlavne medzi chudobným obyvate stvom a marginalizovanými skupinami. 
Európsky región postihujú hlavne neprenosné ochorenia, najmä KVCH, rakovina, diabetes 
mellitus a chronické respiračné ochoreniaĽ ktorých dôsledky sú výraznejšie v krajinách s 
nízkymi a strednými príjmami. Medzi západnou a východnou Európou sú značné rozdiely v 
zdravotnom stave obyvate ov a expozícii rizikových faktorovĽ hlavne užívania tabakových 
výrobkov a alkoholu. V rámci Amerického regiónu je výskyt infekčných ochorení vyšší v 
menej rozvinutých krajinách tropického a subtropického pásma. Vo vyspelých krajinách 
Amerického regiónu je vyšší výskyt neprenosných ochorení. 
Záver: Regionálne úrady vytvárajú stratégie a programy zamerané na aktuálne problémy 
členských štátov a pomáhajú im v ich implementácii. 
 
Kľúčové slová: WHO, Regionálny úrad, prenosné ochorenia, neprenosné ochorenia, 
implementácia 
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Vedomosti študentiek o rakovine prsníka na Gymnáziu 
Milana Rúfusa v Žiari nad Hronom v roku 2014 

 

Kopčáková Andrea  
Katedra epidemiológie, Fakulta verejného zdravotníctva, 

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 
 
Školiteľ: PhDr. Matej Mucska, PhD. 
 
Úvod: Rakovina prsníka je najčastejšie zhubné nádorové ochorenie ženskej populácie.  
Cieľ: Zistiť vedomosti študentiek 3. – 4. ročníka Gymnázia Milana Rúfusa v Žiari nad 
Hronom v roku 2014 o rakovine prsníka. 
Metodika: Súbor tvorilo 93 študentiek 3. – 4. ročníka vo veku 16 – 20 rokov na Gymnáziu 
Milana Rúfusa v Žiari nad Hronom. Údaje sme zbierali pomocou dotazníka v mesiacoch 
november – december 2014. Získané údaje sme spracovávali a hodnotili použitím chí kvadrát 
testu v kontigenčných tabu kách. 
Výsledky: Nepreukázali sme štatisticky významný vzťah medzi absolvovaním lekárskych 
preventívnych prehliadok u gynekológa a počtom správnych odpovedí o rakovine prsníka (p = 
0Ľ641). Štatisticky významný rozdiel sme nepotvrdili ani vo vedomostiach o rakovine prsníka 
medzi staršími študentkami – veková kategória 18 – 20 ročné a mladšími študentkami – 
veková kategória 16 – 17 ročné (p = 0Ľ139). Taktiež štatisticky významný rozdiel sme 
nepreukázali vo vedomostiach o rizikových faktoroch, ktoré spôsobujú vznik rakoviny 
prsníka medzi študentkami s pozitívnou a negatívnou rodinnou anamnézou (p = 0,807). Zo 
všetkých 93 odpovedajúcich študentiek si riziko vzniku rakoviny prsníka v ich veku 
uvedomuje až 82 študentiek (88Ľ2 %)Ľ iba 3 študentky (3Ľ2 %) si nemysliaĽ že aj ony sú 
v riziku ochorieť na rakovinu prsníka a zvyšných 8 študentiek (8Ľ6 %) nevieĽ či sa aj v ich 
veku môže toto ochorenie vyskytnúť. 
Záver: Nepreukázali sme štatisticky významný rozdiel vo vedomostiach o rakovine prsníka 
ani v jednej z testovaných hypotéz. Trend v jednotlivých hypotézach naznačovalĽ že 
zväčšením súboru sa hypotézyĽ ktoré sme v sledovanom súbore testovali, potvrdia. Dôvodom 
bola malá vzorka respondentiek. 
 
Kľúčové slová: rakovina prsníka, vedomosti, rizikové faktory, edukácia 
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Prevalenčné sledovanie nozokomiálnych nákaz vo vybranom 
zdravotníckom  zariadení 

 
Sláviková Ivana  

Katedra epidemiológie, Fakulta verejného zdravotníctva, 
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 

 
Školiteľ: RNDr. Jana BoledovičováĽ PhD.Ľ MPH 
 
Úvod: Hlavnou témou bakalárskej práce bola analýza údajov z bodového prevalenčného 
sledovania nozokomiálnych nákaz vo vybranom zdravotníckom zariadení v Bratislave. 
Cieľ: Cie om bolo analyzovať údaje a porovnať výsledky bodového prevalenčného 
sledovania s oficiálne hlásenou incidenciou nozokomiálnych nákaz. 
Súbor a metódy: Súbor tvorilo 227 pacientov hospitalizovaných na klinikách vybraného 
zdravotníckeho zariadenia v Bratislave. Údaje z bodového prevalenčného sledovania z roku 
2012 sme spracovali v tabu kovom editore a štatistickom programeĽ pričom sme použili 
metódy deskriptívnej a analytickej štatistiky. Na testovanie štatistickej významnosti rozdielov 
vo výskyte nozokomiálnych nákaz sme použili Pearsonov chí-kvadrát test a Fisherov exaktný 
test. Na testovanie rozdielu v dĺžke hospitalizácie sme použili Mann-Whitneyov test. 
Štatistické testovanie bolo na hladine významnosti p < 0Ľ05. 
Výsledky: Prevalencia nozokomiálnych nákaz (NN) bola 10,13 %. Celkovo bolo zistených 27 
nákaz u 23 pacientov. Bol zistený štatisticky významne vyšší výskyt NN vo vekovej skupine 
do 2 rokov v porovnaní s vekovou skupinou 2 roky a viacĽ ďalej u pacientov s horším 
McCabe skóre, u pacientov po chirurgickom zákroku, u pacientov s centrálnym venóznym 
katétromĽ močovým katétromĽ u intubovaných pacientov a u pacientov užívajúcich 
antibiotiká. Boli štatisticky významné rozdiely vo výskyte NN medzi klinikamiĽ najvyšší 
výskyt bol na Klinike anesteziológie a intenzívnej medicíny (50 %) a na Transplantačnej 
jednotke kostnej drene (50 %). Dĺžka hospitalizácie bola štatisticky významne vyššia u 
pacientov s NNĽ priemerne o 13Ľ15 dňa. Výsledky bodového prevalenčného sledovania sú 
výrazne vyššie než výsledky oficiálnych hlásení. 
Záver: Výsledky analýzy údajov z bodového prevalenčného prieskumu ukazujú na potrebu 
vykonávania pravidelných prevalenčných sledovaní. 
 
Klúčové slová: nozokomiálna nákazaĽ bodové prevalenčné sledovanieĽ incidenciaĽ 
prevalencia 
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Problematika užívania alkoholu u stredoškolskej mládeže 
 

Urminská Veronika  
Katedra preventívnej a klinickej medicíny, Fakulta verejného zdravotníctva, 

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 
 
Školiteľ: MUDr. Katarína Dostálová, PhD., MPH 
 
Úvod: Alkohol je najpoužívanejšia legálna droga na svete s hlboko zakorenenými tradíciami. 
Spoločnosť ho vo ve kej miere toleruje aj napriek tomuĽ že spôsobuje mnohé sociálne a 
zdravotné poškodenia. Alkohol má podstatný podiel na úrazovostiĽ chorobnostiĽ predčasnej 
úmrtnostiĽ samovražednostiĽ narúša partnerské vzťahy v rodineĽ vo výchove detí a tiež 
duševných ochoreniach. Pre mladistvých je ove a nebezpečnejší ako pre dospelých a návyk 
na alkohol sa u mladých udí vytvára ve mi rýchlo. 
Metodika: Skúmanou skupinou boli študenti Bilingválneho gymnázia Sučany (118 
študentov) a študenti Umeleckej strednej školy v Martine (79 študentov). Výskum bol 
uskutočnený dotazníkovou metódou. V dotazníku žiaci odpovedali na 21 otázok. Otázky boli 
uzavretého typu s možnosťou jednej alebo viacerých odpovedí. Šetrenie prebehlo anonymne. 
Vyhodnotených bolo 197 dotazníkov. 
Výsledky: Vo veku do 15 rokov malo skúsenosť s alkoholom 67Ľ5 % študentov nášho súboru. 
Vo výskyte frekvencie 16,3 % študentov uviedlo 1-krát do týždňa a častejšiu konzumáciu 
alkoholu. 1-krát do mesiaca 19,8 % a párkrát za rok 40Ľ6 % študentov. Nepilo 23Ľ4 % 
študentov. Chlapci sa ukázali častejší konzumenti alkoholu ako dievčatá. Ve ké boli zistené 
rozdiely vo frekvencii pitia medzi školami. Významný vyšiel práve vplyv otca na konzumáciu 
alkoholu svojich detí. Pre 47 % maloletých študentov nie je obtiažne zaobstarať si alkohol. 
Záver: Na základe výsledkov  šetrenia je možné konštatovaťĽ že množstvo konzumovaného 
alkoholu respondentmi je nižšie v porovnaní s bežnou populáciou. Ako sa predpokladalo 
väčšina študentov už s alkoholom skúsenosti má. Mladiství nie sú dostatočne chránení. 
Prevencia nie je dostatočne účinná. Znížiť riziko pitia alkoholu študentmi sa dá obmedzením 
dostupnosti alkoholuĽ lepšej edukácii a kontroly zo strany rodičov a v neposlednom rade 
zapojením celej spoločnostiĽ ktorá nebude tento problém prehliadať. 
 
Kľúčové slová: konzumácia alkoholuĽ študentiĽ rizikové faktoryĽ prevencia 
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