
AUDIT - dotazník 
 
Z nasledujúcich možností, vyberte tú, ktorá sa najviac približuje skutočnosti. V dotazníku sa používa 
pojem  „štandardný pohár“, pod ktorým sa rozumie pol litra 12° piva, 2 “deci“ prírodného vína alebo 
0,05 l (poldeci) destilátu.   

	
1. Ako často pijete nápoje obsahujúce alkohol (vrátane piva)? 

a, nikdy	
b, raz za mesiac alebo menej	
c, 2-4x za mesiac	
d, 2-3x týždenne	
e, 4x alebo viac za týždeň	

2. Ako často vypijete 6 alebo viac štandardných pohárov pri jednej príležitosti? 

a, nikdy 
b, menej ako raz za mesiac 
c, raz za mesiac 
d, raz za týždeň 
e, denne alebo takmer denne 

3. Koľko štandardných pohárov vypijete počas typického dňa, keď pijete? 

a, 1-2 
b, 3-4 
c, 5-6 
d, 7-9 
e, 10 a viac 

4. Ako často ste počas posledných 12 mesiacov zistili, že nie ste schopný/á prestať piť, keď ste 
začali? 

a, nikdy 
b, menej ako raz za mesiac 
c, raz za mesiac 
d, raz za týždeň 
e, denne alebo takmer denne 

5. Ako často počas posledných 12 mesiacov ste kvôli pitiu neurobili to, čo sa od Vás bežne 
očakávalo? 

a, nikdy 
b, menej ako raz za mesiac 
c, raz za mesiac 
d, raz za týždeň 
e, denne alebo takmer denne 

6. Ako často ste počas posledných 12 mesiacov potrebovali hneď ráno pohár alkoholického 
nápoja (počíta sa aj pivo), aby ste mohli fungovať (nabudiť sa) po prepitej noci? 

a, nikdy 
b, menej ako raz za mesiac 
c, raz za mesiac 
d, raz za týždeň 
e, denne alebo takmer denne 

 



 

 

7. Ako často ste mali počas posledných 12 mesiacov pocity viny alebo výčitky svedomia kvôli pitiu? 

a, nikdy 
b, menej ako raz za mesiac 
c, raz za mesiac 
d, raz za týždeň 
e, denne alebo takmer denne 

8. Ako často ste počas posledných 12 mesiacov neboli schopný/á spomenúť si, čo sa dialo 
predchádzajúci večer, pretože ste pili? 

a, nikdy 
b, menej ako raz za mesiac 
c, raz za mesiac 
d, raz za týždeň 
e, denne alebo takmer denne 

9. Boli ste buď Vy alebo niekto iný zranený/á v dôsledku Vášho pitia ? 

a, nie 
b, áno, ale nie v posledných 12 mesiacoch 
c, áno, počas posledných 12 mesiacov 

10. Bol niekto z príbuzných alebo priateľov, nejaký lekár alebo sociálny pracovník znepokojený 
Vaším pitím a navrhol Vám, aby ste pili menej? 

a, nie 
b, áno, ale nie v posledných 12 mesiacoch 
c, áno, počas posledných 12 mesiacov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Gabriel Baník, Ph.D., Institute of Psychology, University of Presov, Slovakia 


