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Na riziká pitia alkoholu počas tehotenstva už štvrtý rok upozorňuje 
spoločnosť Pivovary Topvar. Kampaň s názvom 9 mesiacov 0 promile 

odštartovala pri príležitosti Medzinárodného dňa povedomia o fetálnom 
alkoholovom syndróme (FAS), ktorému tradične patrí dátum 9. septembra. 

O rizikách spojených s požívaním alkoholu počas tehotenstva pivári 
informujú na obaloch svojich produktov, vo vybraných prevádzkach  

i prostredníctvom osvetovej kampane. Partnerom kampane  
je už druhý rok aj Únia materských centier, ktorá združuje  

takmer 70 materských a rodinných centier. 

Naše materské centrá 
komunikujú so ženami  

o témach, ktoré sa týkajú  
materstva. Vzdelávacie kurzy 

organizujeme aj pre tehotné  
ženy a ich partnerov. Denne 

poskytujeme svoje priestory  
na stretávanie sa detí a rodičov  

počas materskej a rodičovskej 
dovolenky, aj ako prevenciu pred 

sociálnou izoláciou, ktorá býva často 
rizikovým faktorom, napríklad aj pri 

vzniku závislosti na alkohole,  
predstavila aktivity ÚMC jej riaditeľka 

Daniela Konečná. 

Pivo, najmä vo svojich ochutených variá-
ciách s nižším obsahom alkoholu sa čoraz 
viac stáva obľúbeným nápojom aj u žien. 
Napriek tomu, že väčšina konzumentov si 
uvedomuje dôležitosť pitia alkoholických 
nápojov s mierou, stále nájdeme aj takých, 
ktorí na to neberú ohľad. Medzi najriziko-
vejšie kombinácie určite patria ženy, ktoré 
si pohárik doprajú aj v tehotenstve. Pritom 
až 83 % Slovákov uviedlo, že by sa na zák-
lade informácie „aj zanedbateľné množstvo 
alkoholu spôsobuje vznik vrodených po-
škodení, alebo môže spôsobiť spomalenie 
vývoja plodu,“ úplne vzdalo pitia alkoholu 
v tehotenstve. Uviedli to v prieskume, kto-
rý iniciovali Pivovary Topvar pri príležitosti 
Medzinárodného dňa povedomia o FAS. Na 
Slovensku sa ročne narodí približne dve-
stopäťdesiat detí s diagnózou FAS – a ako 
uvádzajú odborníci, ich matky nemuseli byť 
pravidelnými konzumentkami nadmerné-
ho množstva alkoholu. Experti aj Pivovary 
Topvar sa zhodujú a odkazujú: Alkohol je 
pre tehotné ženy nevhodný! 

Viac informácií nájdete na 
www.promileinfo.sk.
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