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Alkohol je medzi deťmi a mládežou 
najrozšírenejšou drogou.  Väčšina  
z nich začína s jeho konzumáciou  
príliš skoro. Najčastejšie medzi  
12. a 16. rokom života, teda v období, 
keď deti a mladiství získavajú väčšiu 
slobodu a sú čoraz viac naviazané na 
svojich rovesníkov. Preto je dôležité 
rozprávať sa s deťmi o nástrahách  
konzumácie alkoholu a viesť ich  
k zodpovednému prístupu. Ako na to? 



Prečo deti 
siahajú po 
alkohole?

37 %
detí vyskúša 
alkohol do 
svojich 14-tich 
rokov

Pre formovanie vzťahu dieťaťa 
k alkoholu je podstatná úloha rodiča  
a hodnotové nastavenie rodiny.

Jedným z dôvodov prečo deti  
a mladiství konzumujú alkohol, 
je fakt, že zvyknú napodobňovať 
správanie svojich rodičov, starších 
súrodencov a ďalších osôb vo 
svojom okolí. : Ak rodič vníma 
alkohol ako prostriedok úniku 
alebo uľavenia si od napätia alebo 
problému, je pravdepodobné, že 
tento pohľad si osvojí aj dieťa.  



Faktor   
 rodič

Napriek faktu, že celková 
spotreba alkoholu na 
Slovensku z roka na rok 
klesá, alkohol je často 
prítomný pri rôznych 

spoločenských udalostiach alebo 
posedeniach. Rodičia sú zásadným 
faktorom v oblasti prevencie konzumácie 
alkoholu u mladistvých a teda aj u svojich 
detí. Paradoxne sú to práve oni, od koho 
najčastejšie deti a mladí ľudia dostanú 
pohárik na ochutnanie. 

Deti a mladí ľudia zvyčajne nemajú  
dostatok informácií o alkohole a jeho  
konzumácii. Preto je dôležité, aby im  
boli poskytnuté pravdivé informácie  
o tejto vysoko návykovej látke. Dôležité je 
s dieťaťom komunikovať na danú tému 
otvorene, čím sa podporí vzťah dôvery  
a bezpečia. Týmto spôsobom možno 
predísť skratovému správaniu sa v prípade, 
ak by sa dieťa dostalo do nepríjemnej situá-
cie v súvislosti s konzumáciou alkoholu.



Reakcia mladého organizmu na alkohol 
môže byť rôznorodá. Zo začiatku sa môže 
cítiť uvoľnene a zažívať pocity eufórie. 
Dochádza však k posunu hraníc a kritické 
myslenie je utlmené. Preto sa dieťa alebo 
mladý človek môže správať tak, ako za 
iných bežných okolností nie. Teda urobí 
alebo povie niečo, čo by inak neurobil alebo 
nepovedal. Taktiež môže pociťovať bolesti 
hlavy, únavu, podráždenosť, depresiu.

Alkohol 
klame myseľ 
a telo

13 %
rodičov priznalo,  
že ponúklo  
neplnoleté dieťa 
alkoholom



Opitosť u mladistvých je často spojená  
s množstvom vážnych problémov ako sú 
úrazy, straty pamäte, pokusy o samovraž-
du, neúmyselné tehotenstvo, pohlavné cho-
roby, zlé akademické výsledky alebo násilie. 
Alkohol taktiež môže mať negatívny vplyv 
na vývin mozgu neplnoletého dieťaťa. Čím 
skôr začne dieťa piť alkohol, tým je riziko 
väčšie, že bude mať ťažkosti s pamäťou,  
či učením. Jeho požívanie zvyšuje aj  
pravdepodobnosť výskytu alkoholizmu  
a duševných porúch v neskoršom veku.

6 minút
Alkohol dokáže 
vážne poškodiť 
mozog mladistvého 
už za tak krátky čas. 



Čo robiť, 
ak sa dieťa 
opilo?

Pri konzumácii alkoholu môže dôjsť u detí 
a mladých ľudí k akútnej intoxikácii. Medzi 
prejavy účinku alkoholu patria:

spomalené reflexy

zhoršená koordinácia pohybov

zvracanie

prejavy agresivity

krátkodobá strata pamäte

v krajnom prípade hrozí  

aj otrava alkoholom



neschopnosť rozprávať

neschopnosť reagovať na bolestivé 

či hlučné podnety

nadmerné vracanie

plytké dýchanie

modranie tváre

viditeľné zranenia

záchvat

strata vedomia

Príznaky otravy 
alkoholom:

Opité dieťa je nočnou morou pre každého rodiča. 
Pri pohľade na vášho potácajúceho sa tínedžera 
vami môže lomcovať zlosť, preto je dôležité 
dodržiavať tieto zásady: 

Zostaňte pokojní a zachovajte sa 
racionálne

Pamätajte, že opité dieťa je  
v zraniteľnom stave a potrebuje  
vašu starostlivosť

Je zbytočné na dieťa v takomto  
stave kričať alebo sankcionovať  
ho. (už samotný nepríjemný stav  
je pre neho dostatočným trestom)

1.

2.

3.

Viac informácií o tom, ako v takýchto 
situáciách reagovať nájdete 
w w w.objavkompetencie.sk



Ako pomôcť 
opitému 
kamarátovi? 

Ak má dieťa dostatok informácií, môže pomôcť 
svojmu kamarátovi, ktorý to mohol prehnať 
s pitím alkoholu. Určite by ho nemalo nechať 
osamote. Dôležité je udržať ho v sede, aby ne-
zaspal. Ak by si ľahol, tak je podstatné ho uložiť 
na bok, čím sa predíde uduseniu sa jeho vlast-
nými zvratkami. 

Samozrejmosťou je nutná je kontrola 
dýchania a vedomia. V takomto stave mu 
nesmie podávať žiadne potraviny, lieky 
alebo drogy, pretože výsledný efekt môže 
byť nepredvídateľný. Vyhľadajte pomoc 
dospelého.

Ak na niekom pozorujete 
príznaky otravy alkoholom, 

neváhajte a okamžite 
zavolajte lekársku pomoc 

na čísle 155 alebo 112. 
Môžete zachrániť život.



Konzumácia alkoholu s ďalšími látkami alebo 
drogami môže mať nepredvídateľný efekt. 

V prípade kombinácie s energetickým nápojom 
môže vyvolať odvodňujúci účinok, riedenie krvi, 
zrýchlenie pulzu, náhle zdravotné komplikácie 
alebo smrť. Môže sa objaviť väčšia túžba po pití 
a preceňovanie schopnosti znášať alkohol. 

V kombinácii alkoholu a marihuany môžu byť 
niektoré účinky silnejšie, iné utlmené alebo 
úplne odlišné. Marihuana môže skresľovať aké 
množstvo alkoholu človek užil, preto sa ľahšie 
alkoholom predávkuje. Okrem toho aj zabraňuje 
zvracaniu, a tak sa telo nevie zbaviť toxínov  
z nadmerného užitia alkoholu. Prítomná môže 
byť panika, paranoja alebo nevoľnosť.

+

Konzumácia 
alkoholu  
a drog



Všetky dôležité informácie  
o zodpovednom prístupe  

k alkoholu nájdete na

www.rozumne.sk 


