
 

 

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. 
Alkohol je najpoužívanejšou legálnou drogou na svete s hlbokými tradíciami. Spoločnosť ho vo veľkej 

miere toleruje aj napriek skutočnosti, že spôsobuje mnohé zdravotné a sociálne poškodenia. Škodlivé 
užívanie alkoholu má závažný vplyv na verejné zdravie a je v celosvetovom meradle považované za 
jeden z hlavných rizikových faktorov poškodení zdravia a chorobných stavov. 
Európska únia je regiónom s najvyššou spotrebou alkoholu na svete. Globálny akčný plán na 

prevenciu a kontrolu chronických neprenosných ochorení otvorene definuje, ako jeden z cieľov, 
zníženie škodlivého užívania alkoholu do  roku 2025 aspoň o 10 %.  

 

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v spolupráci so Slovenským združením 
výrobcov piva a sladu (SZVPS) a Policajným zborom Slovenskej republiky organizujú zdravotno-
výchovnú kampaň s názvom „Deň zodpovednosti". Zdravotno-výchovná kampaň bude prebiehať v 36 
mestách v SR prostredníctvom pracovníkov odborov podpory zdravia z 36 regionálnych úradov 
verejného zdravotníctva v SR. Partnerom pre realizáciu kampane  v Trenčíne bude už po druhý krát OC 
MAX, ul. gen. M.R.Štefánika. 
Cieľom zdravotno-výchovnej kampane je:  

− prevencia nadmerného užívania alkoholických nápojov,  
− zvýšenie celoslovenského povedomia o rozsahu a povahe zdravotných problémov spôsobených 

škodlivým užívaním alkoholu, 
− zvýšenie celoslovenského povedomia o zodpovednej konzumácii alkoholických nápojov. 

 

Miesto a čas realizácie kampane: 
 

 2. júl 2013 od 12:00 – 16:00 hod.   
OC MAX , ul. gen. M.R. Štefánika, 426 

 
 

Priebeh kampane:  
Počas zdravotno-výchovnej kampane pracovníci odborov podpory zdravia budú realizovať nasledovné 
činnosti / aktivity:  

• informovanie širokej verejnosti o zdravotných následkoch škodlivého užívania alkoholu, 
prevencii nadmerného užívania alkoholických nápojov, o zodpovednej konzumácii 
alkoholických nápojov a o orientačnom čase odbúravania alkoholu v krvi  

• stanovenie množstva gama glutamyltransferázy v kapilárnej  krvi (GGT) prístrojom reflotron  
• meranie krvného tlaku, 
• vyplnenie dotazníka  
• rozdávanie letáku, ktorý vyrobil ÚVZ SR v spolupráci s SZVPS a policajným zborom SR  „Každý 

deň môžete mať  Deň zodpovednosti“. 
 



      Súčasne v ten istý deň (2.7.2013) v tých istých 36 mestách bude Policajný zbor Slovenskej 
republiky zapojený do kampane prostredníctvom svojich dopravných hliadok. Dopravná hliadka 
bude kontrolovať vodičov, či dodržujú povolenú rýchlosť na cestách a či nie sú počas vedenia vozidla 
pod vplyvom alkoholických nápojov. V Bratislave týchto hliadok bude výnimočne až 6.  Dopravná 
hliadka bude mat k dispozícii aj spoločný leták, ktorým upozorní na zdravotno – výchovnú kampaň  
„Deň zodpovednosti“.  
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