
 

 

Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodu s nimi vyhlásilo Valné 
zhromaždenie OSN v roku 1987 na základe odporúčania Medzinárodnej konferencie o zneužívaní drog 
a nezákonnom obchode s nimi. Jeho hlavným účelom je posilnenie spolupráce na všetkých úrovniach v 
boji za odstránenie problému drog. Európska únia je regiónom s najvyššou spotrebou alkoholu na 
svete. V roku 2009 mal spotrebu alkoholu priemerný dospelý (vo veku 15 a viac rokov) 12,5 litrov  
čistého alkoholu ročne alebo  27g čistého alkoholu denne (čo zodpovedá viac ako 2 štandardným 
nápojom vypitých za 1 deň). Spotreba alkoholu v európskom regióne je vyššia ako dvojnásobný svetový 
priemer (svetový priemer – 6,1 litra na osobu).  

Alkohol je ľuďmi považovaný za tvorcu dobrej nálady, jeho konzumácia patrí ku spoločenskému životu. 
Na cestu však rozhodne nepatrí! Tu je opitý vodič veľkým nebezpečenstvom, ohrozuje nie len seba, ale 
i svoje okolie. Alkohol nám dodáva sebadôveru a súčasne spomaľuje naše zmyslové a motorické 
(pohybové) reakcie. Pod vplyvom alkoholu si myslíte, že ste lepší vodič než v skutočnosti ste! Vaše 
prirodzené zábrany sa strácajú s pribúdajúcim vplyvom alkoholu. Alkohol negatívne ovplyvňuje vašu 
schopnosť posúdiť rýchlosť, vzdialenosť vo vzťahu k okoliu, zhoršuje schopnosť rozoznať pohybujúce 
sa svetlá, spôsobuje tzv. tunelové videnie a zhoršené vnímanie farieb. V kombinácii s únavou či 
vysokými teplotami sa potom účinky alkoholu násobia! 

 
 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v spolupráci so Slovenským združením 
výrobcov piva a sladu organizovala  zdravotno-výchovnú kampaň s názvom     „Deň zodpovednosti". 
Zdravotno-výchovná kampaň prebiehala v 36 mestách v SR prostredníctvom pracovníkov odborov 
podpory zdravia z 36 Regionálnych úradov verejného zdravotníctva v SR.  
 
Cieľom zdravotno-výchovnej kampane je zvýšiť celoslovenské povedomie o zodpovednej 

konzumácii alkoholických nápojov, rozsahu  a povahe zdravotných problémov 
spôsobených škodlivým užívaním alkoholu. 

 
Miesto a čas realizácie kampane:  
Kampaň prebiehala  2. júla 2012 od 11:00 – 15:20 hod. OC MAX TRENČÍN. Pracovníci RÚVZ so 
sídlom v Trenčíne vyšetrili 60 návštevníkov OC MAX, vyšetrili GGT a tlak krvi, intervenovali v uvedenej 
problematike a pôsobili výchovne v problematike zodpovedného pitia.  
Zozbierali i dotazník od 83 osôb. Výsledky zo všetkých RÚVZ v SR budú sumarizované na ÚVZ SR 
a uvedené na ich webovej stránke.  
 
MUDr. Věra Dobiášová , PhD., MPH  
RÚVZ so sídlom v Trenčíne 
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