
 
,,Európsky týždeň boja proti drogám“  
 
Každoročne  pripadá na tretí novembrový týždeň kalendárneho roka. Najbežnejšou a 

najpoužívanejšou legálnou drogou na svete s hlbokými tradíciami je ALKOHOL. Spoločnosť ho vo 
veľkej miere toleruje aj napriek skutočnosti, že spôsobuje mnohé zdravotné a sociálne poškodenia. 
Podľa údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky klesla spotreba čistého alkoholu 
konzumovaného v alkoholických nápojoch na 1 obyvateľa za 1 rok z 10,4 l (r.1990) na 8,7 l (r.2015). 
Podobný klesajúci trend zaznamenala aj spotreba čistého alkoholu vo vekovej kategórii 15+ rokov a 
18+ rokov. Slováci najviac konzumovali za obdobie rokov 1990 – 2015 pivo, na druhom mieste bolo 
víno a posledné v poradí boli liehoviny. Spotreba alkoholických nápojov (pivo, víno liehoviny) na 1 
obyvateľa za 1 rok z klesla z 125,7 l (r.1990) na 99,5 l (r.2015).  

Následky pitia alkoholu u detí a dospievajúcich: 
 Násilná trestná činnosť  
 Opití dospievajúci sa častejšie stávajú obeťami sexuálneho alebo iného násilia 
 Rastie riziko úrazov v doprave, pri športe, častejšie sa vyskytujú popáleniny, utopenia 

a pády 
 Otravy, z ktorých niektoré môžu končiť smrteľne. U dospievajúcich dievčat tvorí väčšie 

percento telesného objemu tuk. Alkohol je rozpustný vo vode, preto u dievčat dosahuje 
alkohol vyššiu hladinu v krvi, a tým rastie riziko otráv 

 Narušenie vývoja mozgu, hlavne bielej hmoty a hyppocampu, ktorý je dôležitý pre 
pamäť. Tieto zmeny pretrvávajú aj vo vyššom veku 

 Problémy pri vzdelávaní, ktoré súvisia s účinkami alkoholu na vyvíjajúci sa mozog, ale aj 
so životným štýlom, ku ktorému vedie alkohol v dospievaní 

 Spomalenie rastu tak u dievčat, ako aj chlapcov 
 Nižšia hustota kostnej hmoty (teda vyššie riziko zlomeniny kostí) u chlapcov 
 Hormonálne poruchy u dievčat 
 Nechcený alebo nechránený sex 
 Rýchly rozvoj závislosti. V dospievaní má zneužívanie alkoholu a závislosť ťažko 

predvídateľný priebeh, môže dochádzať k rýchlemu zhoršovaniu stavu alebo k prechodu 
na užívanie iných psychoaktívnych látok. 

Zneužívanie alkoholu je spojené s vyšším rizikom zneužívania iných drog, nebezpečné sú 
interakcie alkoholu a iných látok (napr. alkoholu a benzodiazepínov alebo alkoholu a opiátov).K 
užívaniu alkoholu sú náchylnejší dospievajúci, ktorí trpia úzkosťami, depresiou, sú impulzívni a 
agresívni. Práve títo by sa mali alkoholu vyhýbať, pretože alkohol ich problémy zhoršuje a sú 
väčšmi ohrození rozvojom závislosti. Alkohol je nebezpečnejší pre deti a dospievajúcich, ktorých 
rodičia sú závislí od alkoholu. Ohrození sú aj tí, ktorí boli vystavení vplyvu alkoholu počas 
vnútromaternicového vývoja.  

Vláda Slovenskej republiky schválila 25.10.2017 aktualizáciu Národného akčného plánu 
pre problémy s alkoholom na roky 2013 - 2020. Národný akčný plán zdôrazňuje multisektoriálny 
charakter riešenia problémov súvisiacich s alkoholom, spotrebu alkoholu v Slovenskej republike a 
súčasne zohľadňuje aj možnosti a kompetencie na úrovni jednotlivých rezortov. Hlavným 
zámerom aktualizácie Národného akčného plánu pre problémy s alkoholom na roky 2013 – 2020 
je v prvom rade zvýšiť zdravotné uvedomenie o rozsahu a povahe zdravotných, sociálnych a 
ekonomických účinkov škodlivého užívania alkoholu. Druhým významným cieľom je oblasť 
kontroly predaja alkoholických nápojov, kontroly veku kupujúceho, kontroly požívania alkoholu 
na pracoviskách a v doprave. 


