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 cieľová skupina :  stredoškoláci 

 za účasti všetkých RÚVZ v SR 

 zber dát v roku 2005 

 počet študentov 10 500 

 všetky typy stredných škôl 
 

Študenti stredných škôl SR 

 vek 15 – 19 rokov 

Monitoring životného štýlu stredoškolskej 

mládeže v SR 
Vedúca projektu : MUDr. Elena Gajdošová 

autori projektu a realizačný tím : 

Ing.Jozef Rešovský, MUDr.Peter Mišenda, Terézia Mederiová, DAHE, Mária Vlčáková 
 

• dve hodiny denne sleduje televíziu a ďalšie 

   dve hodiny denne trávi čas pri počítači 
 

• najvplyvnejšia osoba na jeho konanie je matka 
 

• 4,9% chlapcov a 8,3% dievčat plánovalo, alebo 

   sa pokúsilo o samovraždu  
 

Priemerný slovenský študent 



 

 

        
 

 

• pravidelne fajčí tretina respondentov 
 

• nikdy nepilo 2,2% chlapcov a 2,6% 

dievčat 
 

• 4 z 5-tich respondentov už zažili stav 

opitosti 
 

• takmer každý tretí už mal skúsenosti s 

drogou 
 

závislosti slovenských študentov  

(fajčenie, alkohol, drogy) 

partnerské vzťahy a sexualita 
 

• predmanželský pohlavný život  

    považuje za správny 80% 
 

• 40% respondentov už malo sexuálnu 

   skúsenosť, z nich polovica žije 

   sexuálne i naďalej 
 



 

 

        
 

    Mladí ľudia, ktorí žijú v 

 

rodine oproti tým, ktorí žijú v harmonickej 

rodine : 

Z projektu  

 „Monitoring životného štýlu stredoškolskej mládeže"  

vyplynulo : 

neharmonickej 

 

► vedú menej zdravý životný štýl 

 

► vo väčšej miere podliehajú 

     samovražedným  sklonom 

 

► začínajú  skôr a vo väčšej miere so   

     sexuálnym životom 

 

► horšie zvládajú štúdijnú záťaž 

 



 

► Obraz životného štýlu školákov na Spiši bol vytvorený z 
analýzy dotazníkového prieskumu deviatakov  v okrese 
Spišská Nová Ves a Gelnica v školskom roku 2007/2008 
 

► Reprezentatívnu vzorku tvorilo 1235 žiakov, čo bolo 80% 
všetkých deviatakov  
 

► Výber žiakov 9.ročníka bol zámerný, pretože 14-15 roční  
       školáci predstavujú tzv. stred tínedžerského obdobia a 

pokladajú sa už za zodpovedných za svoje správanie a  
       svoje rozhodnutia ... 

 

Regionálny projekt  „POHODA“ 

►takmer  75% deviatakov by prijalo praktickú  

pomoc  pri riešení svojich problémov a myslí 

si, že na škole by mal byť školský psychológ 

 

► 66%  má problémy pri zvládaní  rôznych  

     záťažových životných situácii 

 

►75% deviatakov užíva alkoholické nápoje 



 

►  ktorí sledovali TV programy viac ako               

      2 hodiny denne 

 

►  ktorí častejšie hrali PC hry 

 

►  ktorí mali zlý pocit v rodine, necítili 

      lásku rodičov 

 

►  ktorí boli v rodine psychicky týraní  

      a fyzicky trestaní 

 

►  pre ktorých matka, otec, súrodenci,  

      čestnosť  a vzťahy medzi ľuďmi  

      neboli  dôležité 
 

Zistili sme okrem iného štatisticky významný súvis     

s ubúdaním až vyčerpaním životnej energie u žiakov : 



Ako „pomáha“ spoločnosť pri výchove detí ? 

Niekoľko údajov zo štúdií v iných krajinách : 

Zdroj :The Kaiser Foundation study,Stanford univerzity 

USA, Vzorka 3000 detí, vek 2 – 18 rokov, rok 1999 

• priemerná denná expozícia rôznych médií (TV, PC 

   hry, internet, play station, hudba...) je u týchto detí 

   a mladých ľudí 6,5 hod. 

• štúdia zistila, že čím viac deti užívajú média, tým 

   menej spokojné  sú so svojím životom 

• v USA existuje 4,2 milióna pornografických stránok 

Zdroj : Správa Dr. Tanya Baron pre premiéra  

Veľkej Británie, 2007 

„ Nezávislý pohľad na riziko vyplývajúce z používania 

internetu a video hier u detí“ 

• narastá expozícia detí nevhodným materiálom na  

   internete a nevhodnými videohrami... 

• v správe sa konštatovalo, že výskumníci zistili 

   priamu spojitosť medzi týmto nevhodným 

   materiálom a násilným a deštruktívnym správaním 

   sa detí a mladých ľudí 



Zdroj : Národný inštitút pre média a rodinu, USA 

• dieťa do veku svojich 18 narodenín je v médiách svedkom 

   200 000 násilných trestných činov, z toho 40 000 vrážd 

• mladí ľudia, ktorí vidia v médiách násilie, majú väčšiu 

   pravdepodobnosť násilného a agresívneho správania v 

   neskoršom veku, ako deti, ktoré nesledujú násilie 

• násilie (vražda, samovražda, trauma) je hlavnou príčinou 

   úmrtí detí a adolescentov a mladých ľudí. Viac než choroba,  

   rakovina a vrodené chyby spolu. 

Zdroj : Child at Risk Assessment Unit, Austrália, 

Canberra 

• zistil sa stúpajúci počet sexuálnych závislostí  

   a agresívnych detí do 10 rokov. Retroaktívnou 

   štúdiou sa zistilo, že väčšina detí, ktoré prijali do 

   tohto zariadenia v spojitosti so sexuálne 

   škodlivým správaním mala prístup   

   k pornografickému materiálu na internete 



Zdroj údajov : Philipe Saint-Marc, francúzsky humanista,  

kniha L`Economic Barbare (Barbarská ekonomika) 

• samovraždy – na 100tis. obyv. u žen./vyd. 33, 72 u slobodných 

• ženatí muži páchajú 50% menej trestných činov než slobodní 

• riziko infarktu je u žen./vyd. 3x menšie ako u slobodných 

Zdroj údajov : Bernard Margueritte,  

predseda medzinárodného komunikačného fóra 

• v západnej Európe končí rozvodom 40% manželstiev 

• stupeň rozvoja krajín severnej Európy v porovnaní s krajinami 

   južnej  Európy je 3 x vyšší, ale zároveň trpia 5x viac sociálno- 

   patologickými javmi 

• na každé 1% rastu HDP rastú socio-patologické javy o 1,5% 

• rozvod zvyšuje pravdepodobnosť socio-patologických javov  

   u detí 5 násobne 

Bernard Margueritte sa pýta : „ ...je lepšie pre štát investovať 

do rodiny aby bola naozaj základnou a stabilnou bunkou 

spoločnosti, alebo míňať peniaze na rozvoj policajných síl  

a budovanie väzníc, prípadne giet ?“ 



Zdroj údajov : INFOSTAT – INŠTITÚT INFORMATIKY 

A ŠTATISTIKY, Bratislava. 

Výskumné demografické centrum.  

„Demografická charakteristika rodiny na Slovensku“ 

Spracoval : Ing.Jozef Rešovský, RÚVZ Spišská Nová Ves  

 narastá počet detí narodených mimo manželstva  

   rok 1991 - 7%, rok 2010 - 33%  

 od roku 1961 sústavne klesá počet úplných rodín  

 Slovensko sa v súčasnosti zaraďuje k štátom s nízkou 

   úrovňou úhrnnej plodnosti v Európe, i keď dochádza k 

   miernemu rastu. V roku 2010 to bolo 1,4 dieťaťa na ženu (v 

   roku 1990 to bolo 2,09) 

Niekoľko faktov o rodine na Slovensku :  

 rastie úhrná rozvodovosť, na 100 manželstiev pripadá viac ako 

   40 rozvodov (2010). Je to viac ako trojnásobok spred 35 rokov  

 potratovosť má mierne klesajúcu tendenciu. Mierne rastie 

   pôrodnosť 



  počet párov, ktorí sa rozhodnú pre voľné spolužitie, bude  

    narastať 

  počet osôb žijúcich v manželstve bude naďalej s veľkou 

    pravdepodobnosťou klesať a mladí ľudia budú doň 

    vstupovať vo vyššom veku 

  počet detí v rodinách bude do značnej miery ovplyvňovaný 

    ekonomickým hľadiskom 

P R O G N Ó Z A   

vývoja rodiny  na  Slovensku  

do roku 2025 : 

  bude sa  zvyšovať počet detí narodených mimo manželstva  

  intenzita rozvodovosti bude narastať 



 

-    čoraz viac sa hovorí o kríze rodiny v celosvetovom meradle 

     kde sa zdá, že ekonomický rast a technický rozvoj je  

     jedinou akceptovanou prioritou 
 

-   čoraz viac (svet sa stáva veľkou dedinou) možno vidieť, že   

    „sociálne turbulencie“ neutíchajú, ba naopak 
 
 

 Zdá sa, že sa nevyhneme dôsledkom nášho správania 
 



 

Charles de Gaul :  

 

„Silná rodina nielenže efektívne pracuje,  

ale je i zdrojom bezpečného  

ekonomického rastu“ 

 

Chápeme, že pokrok a zdravý vývoj 

spoločnosti závisí od silnej  

a harmonickej rodiny ?  

Iba potom sa rodina  v globálnom svete  

stane i globálnou prioritou 
 

... máme vôbec inú možnosť ?... 
  



 

 

Ďakujem za pozornosť 
 

  www.ruvzsn.sk  e-mail : sn.zvi@uvzsr.sk 

  t.č. : 053/4170224, Ing.Jozef  Rešovský 

 


