
ZISTENIA UNPLUGGED 1 (2012-2015) 
 69 základných škôl na Slovensku  

(32 experimentálnych a 37 kontrolných) 

 1534 žiakov bolo zapojených do skúmania 

efektivity programu 

 program Unplugged absolvovalo takmer 600 

žiakov 

 podpora MŠ SR (projekt APVV-0253-11) 

 

VYBRANÉ VÝSLEDKY VÝSKUMU: 

 

Skúmanie efektu Unplugged programu  bolo realizované a publikované do t.č. na základe 

výsledkov troch vĺn zberu dát, tzn. pred, bezprostredne po a tri mesiace po realizácii Unplugged 

programu. Krátkodobý efekt Unplugged programu bol zistený vo vzťahu k vnímaniu rizika 

užívania alkoholu, fajčeniu tabakových cigariet a užívaniu marihuany (Berinšterová, Orosová, 

Gabrhelík 2014), bol preukázaný nárastom úrovne uvedomovania si negatívnych dôsledkov 

konzumácie alkoholu medzi školákmi (Orosová et al. 2014a). Zistený bol efekt účasti 

v Unplugged programe vo vzťahu k „self-liking“ medzi chlapcami a vo vzťahu k „self-

competence“ medzi dievčatami (Berinšterová, Gajdošová, Orosová, Gabrhelík, 2014).  

Nepriamy efekt Unplugged programu bol zistený vo vzťahu k celoživotnej prevalencii fajčenia 

tabakových cigariet medzi školákmi. Realizované mediačné analýzy boli zamerané na 

skúmanie psychologického mechanizmu efektívnosti Unplugged programu na fajčenie 

tabakových cigariet a konzumáciu alkoholu medzi školákmi (Berinšterová, 2015). Nepriamy 

efekt Unplugged programu bol zistený prostredníctvom dvoch mediačných modelov vo vzťahu 

k celoživotnej prevalencii fajčenia tabakových cigariet, pričom mediátorom efektu bola 

pozitívna sebaúcta (Model 1) a deskriptívne normatívne presvedčenia týkajúce sa prevalencie 

priateľov užívajúcich  tabakové cigarety (Model 2). Tzn., že 3 mesiace po skončení programu 

bol zistený efekt programu vo vzťahu k seba-úcte a deskriptívnym normatívnym 

presvedčeniam týkajúcim sa prevalencie priateľov užívajúcich tabakové cigarety, pričom 

vyššia úroveň seba-úcty a nižšia úroveň deskriptívnych normatívnych presvedčení mali vzťah 

k nefajčeniu školákov (tzn., že školáci udávali, že nikdy nefajčil(a) v svojom živote tabakové 

cigarety). Kontrolovanými  premennými uvedených analýz bol rod, zmeny v pripútanosti voči 

škole (porovnanie premennej v čase pred a tri mesiace po realizácií Unplugged programu), 

zmeny vo vnímanom socio-ekonomickom statuse (porovnanie premennej v čase pred a tri 

mesiace po realizácií Unplugged programu), deskriptívne normatívne presvedčenia / pozitívna 

seba-úcta (v čase pred realizáciou Unplugged programu), celoživotná prevalencia užívania 

tabakových cigariet  (v čase pred realizáciou Unplugged programu). 

  



UŽÍVANIE ALKOHOLU, TABAKOVÝCH CIGARIET A MARIHUANY A ICH KORELÁTY  

 

VNÍMANÁ DOSTUPNOSŤ UŽÍVANIA ALKOHOLU, TABAKOVÝCH CIGARIET A MARIHUANY  

V modeli vysvetľujúcom fajčenie tabakových cigariet mali významný podiel: dostupnosť 

tabakových cigariet (Berinšterová, Orosová, Miovský, 2014a). Všetky typy dostupnosti 

(cigariet, alkoholu a marihuany) súviseli so znížením účinnosti odmietania cigariet, alkoholu a 

marihuany tak u chlapcov, ako aj u dievčat vo veku 11,72 roka (Gajdošová et al., 2015a).  

 

RIZIKOVÉ SPRÁVANIE A  VZDELANIE RODIČOV  

Denné fajčenie rodičov súviselo s fajčením adolescentov (Bacikova-Sleskova, Benka, Kalina, 

Orosova, 2015; Berinšterová, Orosová, Miovský, 2014a). Zároveň sme potvrdili existenciu 

nepriameho vzťahu medzi týmito dvoma premennými prostredníctvom percipovaného súhlasu 

rodičov s fajčením adolescentov a prostredníctvom odhadovaného počtu fajčiacich kamarátov. 

(Bacikova-Sleskova, Benka, Kalina, Orosova, 2015). 

Spoločenské pitie alkoholu rodičmi takisto úzko súviselo s pitím alkoholu ich detí. Tento vzťah 

bol však úplne mediovaný prostredníctvom percipovaného súhlasu s pitím piva a čiastočne 

mediovaný prostredníctvom počtu pijúcich kamarátov (Bačíková, Berinšterová, Orosová, 

2015).  

Opitosť otca (aspoň raz do mesiaca) nesúvisela s opitosťou adolescenta priamo, len nepriamo 

prostredníctvom percipovaného súhlasu s pitím piva a odhadovaným počtom priateľov, ktorí sa 

opijú. V prípade matky, bol tento vzťah potvrdený i priamo (Berinšterová a kol., 2015, 

monografia). 

Vysokoškolské vzdelanie otca znižovalo, zatiaľ čo vysokoškolské vzdelanie matky zvyšovalo 

pravdepodobnosť skúsenosti s fajčením (Bačíková, Berinšterová, Orosová, 2015). 

 

NORMATÍVNE PRESVEDČENIA A OČAKÁVANÉ DÔSLEDKY UŽÍVANIA ALKOHOLU 

A TABAKOVÝCH CIGARIET  

Deskriptívne normatívne presvedčenia o počte priateľov užívajúcich alkohol ako aj tabakové 

cigarety boli významne spojené s užívaním alkoholu a tabakových cigariet dospievajúcich. 

(Brutovská et al., 2015; Berinšterová, Orosová, Miovský, 2014a). Moderátorom vzťahu vyšších 

deskriptívnych  normatívnych presvedčení a výskytu konzumácie alkoholu bol rod, podobne 

veľkosť obce bola moderátorom vzťahu vyšších pozitívnych očakávaných dôsledkov a výskytu 

konzumácie alkoholu (Brutovská, Berinšterová, Orosová, 2014). 

Zistili sme vzťah vyšších pozitívnych očakávaných dôsledkov, väčšej veľkosti obce a 

mužského rodu k výskytu konzumácie alkoholu. Brutovská, Berinšterová, Orosová, 2014). 

Preukázaný bol mediačný vplyv očakávaných dôsledkov vo vzťahu deskriptívnych 



normatívnych presvedčení a konzumácie alkoholu. Vyššia úroveň deskriptívnych 

normatívnych presvedčení má vzťah k výskytu konzumácie alkoholu a pozitívnejšie očakávané 

dôsledky sú mediátorom tohto vzťahu (Brutovská et al., 2015).   

 

VNÚTORNÉ ZDROJE, REZ ILIENCIA 

Poukazujeme na špecifické funkcie sebaúcty, reziliencie a  sebaregulačných mechanizmov vo 

vzťahu k sebaúčinnosti odmietania fajčenia, alkoholu a marihuany v závislosti od rodu. U 

chlapcov zvýšená úroveň hľadania nového asociovala s dostupnosťou alkoholu a nižšou 

sebaúčinnosťou jeho odmietania.  U dievčat vysoká emocionálna regulácia a 

sebaúcta  asociovala s vyššou sebaúčinnosťou odmietania alkoholu a cigariet, sebakontrola s 

vyššou sebaúčinnosťou odmietania marihuany (Gajdošová et al., 2015b). Sebakontrola bola 

významným mediátorom medzi podpornými vzťahmi v prostredí a frekvenciou užívania 

alkoholu (Berinšterová, Orosová, Miovský, 2014b) ako aj medzi vkladaním nádeje 

významnými dospelými a celoživotnou prevalenciou užívania tabakových cigariet 

(Berinšterová, Orosová, Miovský,  in press). 

 

PROBLÉMOVÉ SPRÁVANIE  

Najčastejšie sa vyskytujúcimi formami problémového správania u žiakov základných škôl boli 

v našom výskume bitka a príležitostná hra na hracích automatoch (Janovská, Berinšterová, 

Orosová, Gabrhelík, 2014). Zistili sme významné rodové rozdiely v životnej prevalencii 

konzumácie alkoholu, fajčenia tabakových cigariet, nadmerného hrania počítačových hier 

a bitiek v škole  v neprospech chlapcov. Konzumácia alkoholických nápojov u školákov 

(žiakov základnej školy) bola na základe nášho výskumu vo významnom pozitívnom vzťahu k 

tomu, či alkohol pije ich najlepší priateľ, od úrovne sebakontroly a od ich pozitívnych resp. 

negatívnych  očakávaní od  pitia (Janovská, Orosová, Berinšterová, Gajdošová, 2015b). 

Analýza dát poukázala aj na to, že sebaregulácia, emocionálna regulácia a rodičovský 

monitoring majú protektívny účinok vzhľadom ku konzumácii alkoholu u mladistvých 

(Janovská, Orosová, Berinšterová, Gajdošová, 2015a).  

Čo sa týka sebapoškodzujúceho správania, neboli z hľadiska rodu zistené významné rozdiely 

v jeho výskyte u školákov. Tendencia k sebapoškodzovaniu a k útekom z domu významne 

negatívne súvisela s pozitívnym postojom k sebe a s emocionálnou reguláciou. 

Pravdepodobnosť suicídia sa zvyšovala s nižšou mierou rodičovského monitoringu a nižšou 

mierou pozitívneho postoja k sebe (Janovská, Berinšterová, 2015). Rodičovský monitoring bol 

protektívnym faktorom aj vo vzťahu k fajčeniu tabakových cigariet, nadmernému hraniu 

počítačových hier a krádežiam v obchode. Školáci s pozitívnym postojom k sebe mali tiež 

tendenciu menej fajčiť a menej sa zapájať do bitiek v škole. Sebakontrola a emocionálna 

regulácia boli v negatívnom vzťahu k agresívnym a antisociálnym formám správania 

(Berinšterová, Janovská, Gajdošová, Kalina, Bačíková, 2015). 

Prínos programu prevencie pre dospievajúcich je v rozvíjaní postojov, noriem 

a presvedčení, ktoré pôsobia protektívne vo vzťahu k užívaniu návykových látok. 
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