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Priemerná spotreba alkoholu na Slovensku je okolo               
8 litrov čistého 100% alkoholu
na jedného obyvateľa (vrátane dojčiat a starých ľudí).

Priemerná spotreba obyvateľstva 
nad 15 rokov je okolo 10 litrov ročne. 



Dá sa povedať, že ľudí, ktorí problematicky konzumujú 
alkoholické nápoje, sú na Slovensku desaťtisíce. 
Z dostupných štatistík vyplýva, že  problém tohto 
druhu má 25% mužov a 10% žien.

Dnes už máme 17-ročných 
ľudí s delíriom a ďalšími plne 
rozvinutými príznakmi 
alkoholizmu.



Pre dnešok by z toho vyplývalo, že títo intenzívne pijúci 
vypijú približne necelých 60 litrov čistého liehu ročne, takmer 
10-násobok toho, čo ostatní, ktorí vypijú vyše 6 litrov 
čistého liehu ročne.



Aj preto je dôležitá prevencia alkoholizmu.







Môže alkohol, keď ho začneš piť, zmeniť tvoje správanie k okoliu? 

Zvyšuje podľa teba reklama spotrebu alkoholu?

Myslíš že sa spája u 9-15 ročných detí konzumácia alkohol s riešením 
napätia a stresu, alebo romantikou a rebelstvom?

Môže alkohol poškodiť  tvoje telesné a duševné zdravie?

Čo je podľa teba abstinencia? Poznáš niekoho z dospelých, kto abstinuje?

Ak chceš byť obľúbený v kolektíve, je potrebné piť alkohol?

Čo myslíš, aký je rozdiel medzi zásadovým a nezásadovým
konzumentom alkoholu?

Podľa teba, ak je človek v štádiu pijanstva, je možné u ňho ešte odvrátiť 
vznik závislosti od alkoholu?

Dá sa podľa teba zabávať bez alkoholu?



Videl si už  niekedy opitého človeka?

Aký je podľa teba rozdiel v správaní medzi podnapitým a opitým človekom?

Skúšal si už niekde kúpiť alkohol? Predali ti ho?

Poznáš niekoho zo svojich rovesníkov, kto pije alkohol bez 
vedomia jeho rodičov?

Máš už vlastnú skúsenosť, že ťa niekto ponúkol alkoholom?
Bol to tvoj starý rodič, rodič, alebo iný dospelý?

Ochutnal si už niekedy alkoholický nápoj?  Aké to bolo?

Aké problémy prináša nadmerné pitie alkoholu?



Záver:

Podstatou prevencie by malo byť vedenie ľudí
(od detstva) a ich výchova k miernemu pitiu, nie zákazu alkoholu. 


