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Ako často pijete alkohol?
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Len 7% Slovákov priznáva, že sikaždý deň
dopraje aspoň jeden pohárik vína, polliter piva alebo panáka tvrdého alkoholu.

Medzi každodennými pijanmi je štyrikrát viac mužov ako žien.

Priemerný Slovák mine za alkohol 24 eur mesačne.
Tí, ktorí si ho doprajú každý deň, za neho ale vydávajú

viac ako trojnásobok.

Vlastná skúsenosť ovplyvňuje názor.

Polovica tých, ktorí už niekedy sadli

za volant s alkoholom v krvi,
by šoférovanie po jednom pive zlegalizovala.

Iba 6 % rodičov dovoľuje svojimdeťom piť alkohol,
najčastejšie na rodinných oslavách.

Vyššie zdanenie alkoholu by privítalo 41% respondentov.

A podobný podiel ľudí je za zvýšenie vekové hranice
pre jeho konzumáciu.

Väčšina respondentov má vo svojom okolí niekoho, kto sa liečil zo závislosti od alkoholu,
každý štvrtý sa kvôli alkoholu dostal sám doproblémov. Aj preto si 23% Slovákov od neho pravidelne dávapauzu.
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Spôsobilo vám
niekedy požitie

alkoholu vážnejšie
problémy v rodine
či v zamestnaní?

Dovoľujete
svojim neplnoletým
deťom piť alkohol

pod vaším
dozorom?

Pokiaľ dovoľujete svojím neplnoletým deťom piť
alkohol pod vaším dozorom, pri akej príležitosti?

Aká by mala byť veková hranica pre pitie alkoholu?

Dodržiavate
nejakú formu
pravidelného
alkoholového

detoxu?

Poznáte
vo svojom okolí
niekoho, kto sa
lieči alebo liečil
s problémami
s alkoholom?

Koľko eur miniete v priemere
mesačne za alkohol?
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Šoférovali ste
niekedy krátko

po požití
alkoholu?

Dovolili by ste šoférom pred jazdou 0,5 promile alkoholu v krvi?
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