
Primárna prevencia látkových závislostí s dôrazom na alkohol 

 

 

Jednou  z najrozšírenejších látkových závislostí v Slovenskej republike je závislosť na 

alkohole. Zo štatistík Prezídia Policajného zboru vyplýva, že v roku 2021 bol celkový počet 

dopravných nehôd s následkom na živote alebo zdraví 4 281,  pričom alkohol bol u vinníka 

nehody prítomný v 424 prípadoch. V roku 2021 bol celkový počet dopravných nehôd s 

usmrtením 210 a alkohol bol u vinníka nehody prítomný v 35 prípadoch.  

 

V snahe predchádzať tragickým udalostiam na cestách v dôsledku jazdy pod vplyvom 

alkoholu pripravilo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky informačnú kampaň s názvom 

,,Alkohol za volantom môže zabíjať“. Kampaň bola spustená 27. októbra 2022 a bude trvať 

do konca roka. Hlavnými heslami kampane sú „Všetci sa chceme vrátiť domov živí a zdraví“ 

a „Šoféruj iba triezvy“.  Bližšie informácie o kampani sú dostupné aj na:  

 

https://www.minv.sk/?tlacove-spravy-2&sprava=ministerstvo-vnutra-spusta-kampan-alkohol-

za-volantommoze- zabijat-1. 

 

Alkohol je jednou z najčastejšie používaných návykových látok v Slovenskej republike. 

Spotreba alkoholu v Slovenskej republike je vyššia ako je priemerná spotreba v Európe. 

Podľa Štatistického úradu Slovenskej republiky bola spotreba alkoholických nápojov (víno, 

pivo, destiláty) na 1 obyvateľa (18+ rokov) v roku 2019 124 litrov. Vo svete sú približne 3 

milióny úmrtí každoročne výsledkom škodlivého požívania alkoholu. Výsledkom škodlivého 

požívania alkoholu sú okrem zdravotných dôsledkov aj značné sociálne a ekonomické straty 

pre jednotlivcov a spoločnosť. 

 

V roku 2022 bol vládou Slovenskej republiky schválený Národný akčný plán pre problémy s 

alkoholom na roky 2021-2030. Akčný plán vychádza z Globálnej stratégie znižovania 

škodlivých účinkov alkoholu a Národného   akčného plánu pre problémy s alkoholom na roky 

2013 – 2020. Cieľom nového akčného plánu je zvýšiť zdravotné uvedomenie a zdravotnú 

gramotnosť o rozsahu a povahe zdravotných, sociálnych a ekonomických účinkov škodlivého 

užívania alkoholu, ako aj redukovať negatívne dopady pitia alkoholu na rôzne cieľové 

skupiny, presadzovaním dôsledného dodržiavania regulačných opatrení zo strany štátu. 
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