
Informačný list predmetu 

Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej ráce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta:  

Kód predmetu:  Názov predmetu: Krátke intervencie pri rizikovom pití 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
predmet povinne voliteľný, 2 hod. – 1 hod. prednášky, 1hod. cvičenia 

Počet kreditov:  3 kredity 

Odporúčaný semester/trimester štúdia:  

Stupeň štúdia: 2. stupeň 

Podmieňujúce predmety: Drogové závislosti, Úvod do psychoterapie  

Podmienky na absolvovanie predmetu: Seminárna práca počas semestra + písomná skúška 

Výsledky vzdelávania:  
Študent si osvojí poznatky o alternatívnych prístupoch k prevencii hazardného a rizikového pitia. Získa 

prehľad o technikách, ktoré sa používajú u krátkych intervencií v prípadoch pravidelného a nadmerného pitia 

alkoholu a tiež o sprievodných poškodeniach zdravia. 

Stručná osnova predmetu: 

1. Alkohol a zdravie – opis konzumácie alkoholu a škôd ním spôsobených 

2. Analýza efektivity a vynaložených nákladov (Cost-benefit) 

3. Spôsoby identifikácie rizikového a škodlivého pitia alkoholu – príklady použitých metód 

4. Odhady množstiev alkoholu vypitého pri poslednej príležitosti pitia u slovenskej mládeže 

5. Účinnosť krátkych intervencií v porovnaní so stredno a dlhodobou liečbou 

6. Štandardné dávky alkoholu podľa druhu nápoja – príklady na výpočet množstva 100% etylu 

7. Model štádií a procesov zmeny a príklady z motivačného interview.  

8. Príklady použitých metód – škály štádií a procesov zmeny 

9. Úrovne rizika a kritériá pre intervenciu  

10. Minimálne verzus krátke intervencie  

11. Základné zložky krátkych intervencií a prevencia relapsu. 

Odporúčaná literatúra:  
Anderson, P., Gual, A., Colom, J.: Alkohol a primárna zdravotná starostlivosť: Klinické smernice 

na identifikáciu a krátke intervencie. Bratislava, Asklepios 2007, 148 s. Adaptácia a preklad: Alojz 

Nociar. ISBN 978-80-7167-119-0. 

Gual, A., Anderson, P., Segura, L., Colom, J.: Alkohol a primárna zdravotná starostlivosť: Výcvikový 

program na identifikáciu a krátke intervencie. Bratislava, Asklepios 2007, 98 s. Adaptácia a preklad: 

Alojz Nociar. ISBN 978-80-7167-118-3. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský 

Poznámky:  

Hodnotenie predmetov: štandardne – podľa stupnice A až FX 

Celkový počet hodnotených študentov: nie je, ide o nový predmet         

Vyučujúci: prof. PhDr. Alojz Nociar, CSc. 

Dátum poslednej zmeny:  

Schválil: prof. PhDr. Alojz Nociar, CSc. 

 

 

 

 

 


