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ZHRNUTIE

• Podľa aktuálnych prieskumov majú skúsenosť s alkoholom na
Slovensku už 15-ročné deti, pričom 80% z nich už bolo aspoň raz na
mol opitých

• 3/4 z nich uvádza, že nemajú problém kúpiť si alkohol osobne –
predajcovia alkoholu ich podľa platnej legislatívy nemajú právo
legitimovať, len odmietnuť obsluhu

• Je to začarovaný kruh – AKO Z NEHO VON?



VÝZVA A CIEĽ

• Na Slovensku beží množstvo edukačných kampaní zameraných na osvetu
detí a tínedžerov, aby si uvedomili škodlivosť alkoholu

• Avšak prieskumy ukazujú, že NAJÚČINNEJŠÍM NÁSTROJOM JE
CIELENÉ OBMEDZOVANIE JEHO DOSTUPNOSTI

• Rodičia v práci, nuda, snaha zabodovať u kamošov - práve obdobie
letných prázdnin je ideálne na vyskúšanie si hraníc pitia alkoholu

• Prečo len teória – poďme priamo za nimi – na FESTIVAL!



RIEŠENIE

• Je veľmi ťažké nepredávať na festivale
alkohol, či už tvrdý, víno alebo miešané
drinky. Ako teda na to?

• IDEA: Zaveďme na festivale špeciálne
náramky, ktoré jasne odlíšia ľudí nad a pod
18 rokov!

• Netrochárme  -> oslovili sme preto
najväčší a najznámejší festival na
Slovensku – POHODA

• A ten bol ochotný ísť do toho!



STRATÉGIA A PLÁN

• Pripravili sme špeciálnu komunikáciu na sociálne siete

• O tejto novinke sme, samozrejme, informovali aj médiá

• A to nebolo všetko – na festival sme vyslali aj vlastné PI S
ROZUMOM HLIADKY, ktoré mali na všetko dohliadať, no robiť aj
pridanú službu: testovať vodičov, či nenafúkajú pred cestou z festivalu



VÝSLEDKY

MNOŽTVO 
SPONTÁNNEHO 

PR
v médiách aj na 
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sieťach

POZITÍVNA 
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medzi 

verejnosťou

POKRAČOVANIE 
A ROŠÍRENIE  
SPOLUPRÁCE
v roku 2019



VÝSLEDKY

• Množstvo výstupov pred konaním festivalu aktivitách OZ Pi s rozumom v
spojení s festivalom Pohoda

• Priamo na mieste veľký záujem nielen návštevníkov, ale podpora prišla aj
zo strany známych osobností – sociálne siete, médiá



VÝSLEDKY

• Zmerať si hladinu alkoholu si počas celého festivalu nechalo približne 3 000
návštevníkov, ľudia hliadky aktívne vyhľadávali, najmä pred jazdou

• Mnohých ľudí prekvapili hladiny zostatkového alkoholu, keď si mysleli, že už
sú triezvi. Návštevníci, ktorí nafúkali, sa vracali aj niekoľkokrát, aby sa uistili, že už sú
spôsobilí šoférovať

• POZITÍVUM: Po zistení zvyškového alkoholu si návštevníci nesadli za volant, ale našli si
za seba náhradného šoféra či čakali na to, kým alkohol úplne odbúrajú

• Na sociálne siete sme pripravili aj špeciálne infografiky:



VÝSLEDKY



VÝSLEDKY
• No čo je najlepšie? 

• Náramky s rozlíšením veku sa ujali 

• A o rok sme opäť na POHODE s HLIADKAMI PI S ROZUMOM 

• Navyše chceme osloviť aj ďalšie slovenské festivaly!
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