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Východiská

obdobie adolescencie je charakterictické
prvým kontaktom s alkoholom, drogami ale 
aj prvými sexuálnymi skúsenosťami 

vo svete je práve obdobie adolescencie 
najrizikovejšie pre nakazenie sexuálne 
prenosným ochorením                               
Napr. až 8mil. prípadov ročne v USA



...východiská

Čo je príčinou takého správania?

- kumulácia rizikového správania 

- samotné sexuálne rizikové správanie

- osobnostné faktory

- sociálne prostredie



Ciele

Preskúmať možný vplyv neskoršieho začiatku
pohlavného života na sexuálne rizikové
správanie



Vzorka

828 vysokoškolských študentov 

- lekárska fakulta
- prírodovedecká
- technická univerzita 

Z toho 352 mužov a 476 žien
Ich priemerný vek 20.5 roka (SD=1.4)



Metódy

Skúmali sme 3 typy sexuálneho rizikového správania 
(SRS)

1. Nepravidelné používanie kondómov – skôr áno,   
niekedy, nikdy

2. Vyšší počet sexuálnych partnerov – viac ako  3

3. Pohlavný styk pod vplyvom alkoholu alebo iných  
omamných látok (sex za rizikových okolností)



... metódy

Sexuálna zdržanlivosť

- v akom veku ste mali prvý pohlavný styk?

- ako dlho ste poznali partnera pred prvým
pohlavným stykom?

- menej ako mesiac
- mesiac až rok
- viac ako rok 

pri štatistických analýzach bola použitá logistická regresia, SPSS 12



Sexuálne správanie – základne údaje

Muži (n=355) Ženy (n=477)
N % N %

Pohlavný styk
Áno 84       61.3 271 63.3
Nie  16        38.7 157 36.7
Sex za rizikových okolností
Áno                                                              81       44.3 87 23.8
Nie 102       55.7 178 67.2  
Vyšší počet sexuálnych partnerov
Áno                                                              45      26.5                     54 21.5
Nie                                                           125      73.5 197 78.5
Nepravidelné používanie kondómu
Áno                                                              131     72.4                    209 80.7
Nie                                                           50     27.6 50 19.3

Priemerný vek pri prvom poh.styku 17.6 17.4



Výsledky: 

Dĺžka vzťahu pred 1.sexom
1.00 Viac ako rok

2.03 - 5.703.410.000Mesiac až rok
5.80 - 19.1225.220.000Menej ako mesiac

2.01- 4.523.020.00017 a menej
1.0018 a viac

CI 95%ORSig.Vek pri prvom poh. styku

Pohlavný styk pod vplyvom alk. a iných 
omamných látok

T 1.



...výsledky 

Dĺžka vzťahu pred .sexom
1.00 Viac ako rok

0.44 - 1.390.410.44Mesiac až rok
0.56 - 6.710.290.56Menej ako mesiac

1.40 - 3.742.290.00017 a menej
1.0018 a viac

CI 95%ORSig.Vek pri prvom poh. styku

Nepravidelné používanie kondómov
T 2.



... výsledky

Dĺžka vzťahu pred 1.sexom
1.00 Viac ako rok

1.67 - 5.232.960.000Mesiac až rok
2.04 - 11.454.840.000Menej ako mesiac

2.73 - 7.244.440.00017 a menej
1.0018 a viac

CI 95%ORSig.Vek pri prvom poh. styku

Vyšší počet sexuálnych partnerovT 3.



Diskusia a záver

Naše výsledky naznačujú pozitívny efekt 
neskoršieho začiatku pohlavného na všetky tri typy 
SRS  

Podobne dĺžka vzťahu pred prvým pohlavným 
stykom sa ukazuje ako pozitívny faktorom 

“so sexom máte čas“ len fráza?
“dobre spoznaj partnera“ len fráza?



Kontakt

Ondrej Kalina
Univerzita  P.J. Šafárika 
Košický inštitút pre spoločnosť a zdravie
Moyzesová 16, Košice

ondrej.kalina@upjs.sk
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