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Súhrn 

Kontrola tabaku je súbor opatreni s cieľom znížiť ponuku a dopyt po tabaku. Sú známe 
mnohé opatrenia a nástroje, ktoré vedú k cieru. Vo všeobecnosti ich možno zhrnúť do štyroch 
skupín: Legislatívne opatrenia, daňové opatrenia, edukácia a poradensko-liečebná starostli
vosť. Na Slovensku máme rozvinutú sieť orgánov a organizácií, ktoré pracujú v kontrole taba
ku. Na národnej úrovni máme národného koordinátora na kontrolu tabaku, ktorý je zodpo
vedný za oblasť implementácie, komunikácie a technickej pomoci s medzinárodnými orga
nizáciami ako SZO a EÚ. V druhom rade v SR pôsobí Národný koordinačný výbor na kontrolu 
tabaku, ktorý koordinuje politiku kontroly tabaku na Slovensku a spolupracuje so štátnou, 
verejnou správou a mimovládnymi organizáciami. Úlohou Národného koordinačného výboru 
na kontrolu tabaku je prijatie Národného programu kontroly tabaku a aproximácia 
Rámcového dohovoru SZO na kontrolu tabaku. 

Príspevok Kontrola tabaku v SR predstavuje všetky dôležité komponenty kontroly tabaku 
na vertikálnej a horizontálnej úrovni. Opisuje najdôležitejšie aktivity, ktoré sa v tejto oblasti 
za nedávne obdobie vykonali. Rozoberá najdôležitejšie nástroje kontroly tabaku na Slovensku. 

Úvod 

Predkladaný materiál obsahuje úvod do problematiky kontroly tabaku v SR. Na 
Slovensku vplyvom účinkov fajčenia zomiera ročne okolo 11 000 rudí. v Európe žije 
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len 15 % obyvateIstva našej planéty, ale na celosvetových zdravotných následkoch 
v dôsledku fajčenia sa Európa podieIa takmer 30 %. Koncom 90-tych rokov na ná
sledky fajče nia v Európe ročne zomieralo okolo 1,2 milióna ľudí, čo tvorilo asi 14 % 
všetkých úmrtí . Ak nebudú prijaté zásadné opatrenia na kontrolu tabaku, v roku 
2020 bude na následky fajčenia v Európe zomierat ročne 2,0 milióny ľudí , čo bude 
tvorit takmer 20 % z celkovej úmrtnosti. 

Materiál a metodika 

1. KOlltrola tabaku - defillícia a mediátori 
2. Monitoring pre valencie fajčenia 
2.1. Súčasná situácia vo fajčellí dospelých 
2.2. Súča silá situácia vo fajčení detí a mládeže 
3. Nástroje kOlltroly tabaku: 
3.1 . LegislatívIle ustallovellia a Ilormy 
3.2. Cenové a dOllové opatrenia 
3.3. Výchova a vzdeláva Ilie 
3.4. Poradellsko-liečebná starostlivosť 

1. KOlltrola tabaku - definícia a mediátori 

KOlltrola tabaku, podľa článku 1 Rámcového SZO dohovoru na kontrolu tabaku, 
znamená súhrn stratégií na zníženie ponuky, dopytu a poškodenia, ktorých cieľom 
je zlepšit zdravie obyvateľstva prostredníctvom vylúčenia spotreby tabakových 
výrobkov a vystavenia pasívnemu fajčeniu (1). Do tohto širokého rámca možno 
konkrétnejšie zaradiť súbor opatrení určených na odstránenie zdraviu škodlivého 
vplyvu - fajče nia. Opatrenia sa skladajú z aspektov (2,3): 

1. legislatívnych 
2. cenových a daňových 
3. výchovných a vzdelávacích 
4. poradensko-liečebných. 

Mediátori kontroly tabaku sa podieľajú na aktivitách v spojitosti s dosahovanim 
cieľa Rámcového SZO dohovoru na kontrolu tabaku na Slovensku a iných úloh 
vyplývajúcich zo smerníc EÚ a uzneseni vlády SR. 
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Svetová zdravotnícka organizácia 

Národný koordinátor na kontrolu tabaku 

Národný koordinačný výbor na kontrolu tabaku 

Nadácie 
Mimovládne organizácie 
Občianske združenia 

Zahraniční partneri 

2. Monitoring prevalencie fajčenia 

2.1. Súčasná situácia vo fajčení dospelých 

Vláda SR 
ministerstvá 
ŠFZÚ SR 

Uvádzame výsledky prieskumu agentúry pre marketingový a sociologický pries
kum Markant, s.r.o., ktorý sa uskutočnil na reprezentatívnej vzorke 1334 respon
dentov v dňoch 13. až 24. júna 2002 na celom území Slovenskej republiky (4). Podra 
neho na Slovensku pravidelne fajčí 23 % dospelých, nepravidelne 16 %. Len na po
rovnanie, podľa prieskumu Štatistického úradu z roku 2000 (5), na Slovensku pravi
delne fajčilo 32% dospelých. Nepravidelne fajčilo okolo 14 % rudí. Podra prieskumu 
sa až 73% fajčiarov pokúšalo prestať fajčiť, žiar, väčšina z nich neúspešne . 

Na základe porovnania prieskumov možno konštatovať klesajúci trend fajče nia 
na Slovensku. Aj ked na druhej strane pri posudzovani trendu treba zohradniť od
lišnú metodiku zberu dát a charakter otázok. 

Situácia vo fajčení u vysokoškolských študentov je oproti dospelej populácii me
nej dramatická. Na Slovensku pravidelne fajčí okolo 19 % mužova 12 % žien - štu
denti z nemedicínskych fakúlt. U študentov JLF Lekárskej fakulty UK pravidelne 
fajčí len 11 % mužova 5 % žien (6). V porovnani rokov 1995-1999 je najdôležitejšou 
zmenou u študentov medicíny nárast nepravidelných fajčiarok , ako aj zníženie počtu 
študentov, ktorí nikdy nefajčili (7). 

PodIa iných údajov (8) spotreba cigariet vzrástla z 1600 ks na obyvatela SR v ro
ku 1991 až na 2300 ks v rokoch 1998-1999. Tento nárast bol jedným z najvýraz
nejších v Európe. 
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2.2. Súčasná situácia vo fajčení detí a mládeže 

V roku 2001 Ústav informácií a prognóz školstva vyhodnotil prieskum o fajčeni 
detí II. stupňa základných škôl a študentov stredných škôl (9). Z neho vyplynulo: 

II. stupeň ZŠ tvorilo 479 respondentov 

- 45,8 % žiakov má skúsenost s fajčením (58 ,2 % chlapcova 41,6 % dievčat) 

- 54 ,4 o/c fajče nie nevyskúšalo 
- 20,6 <;tc žiakov uviedlo, že skúšalo fajčit vo veku 10 rokov 
- 17,0% žiakov uviedlo , že skúšalo fajčiť vo veku 12 rokov 
- 66,7 % dievčat uviedlo, že skúšalo fajčiť vo veku 15 rokov 

Podľa prieskumu je fajčenie príznačnejšie pre chlapcov ako pre dievčatá. Pravi
delné fajče ni e uviedlo 2,9 % žiakov, príležitostné 12,0 %. Naproti tomu 85,1 % ne
fajčí vôbec. Pravidelne fajčiaci žiaci fajčili v priemere l cigaretu denne. 

Stredoškoláci - 534 respondentov 

- 21 ,6 O/C š tudentov fajčí pravidelne (22 ,3 % chlapcov, 20,2 % dievčat) 
- 14 ,4 O/C š tudentov fajčí nepravidelne (13 ,9 % chlapcov, 15,1 % dievčat) 

- 23,6 '7c študentov prestalo v tomto vekovom období fajčiť 
- 40,4 % študentov nefajčí 
- 10,7 O/C š tudentov začalo experimentovať vo veku od 12 rokov do 15 rokov (naj-

častejš í vek) 

Fajčeni e cigariet je príznačnejšie pre študentov stredných škôl. Títo žiaci pravi
delne fajčia v 21 ,4 % prípadov, príležitostne v 14,5 % a 64,1 % študentov stredných 
škôl ne faj čí vôbec. Na porovnanie , u žiakov II. stupňa ZŠ nefajčí 85,1 % dotazo
vaných , pri čom z pod súboru fajčiacich žiakov ZŠ je väčšina príležitostných fajčiarov . 
Zarážajúce je, že a ž 14 žiakov uviedlo pravidelné denné fajčenie. Dôvodov, prečo re
spondenti začali fajčiť je viacero. Od nudy a zvedavosti, cez nfrajerinu" a snahu sa 
prispôsobiť partii rovesníkov až po únik z osobných problémov. Poradie preferencie 
dôvodov je skoro totožné. 

Podľa údajov z Európskeho školského prieskumu o alkohole a ostatných drogách 
sa situácia vo fajčení veľmi nepriaznivo zmenila u dievčat vo veku 15-19 rokov. S od
stupom štyroch rokov (1995-1999) udávalo pravidelné fajčenie rovnako veľa dievčat 
ako pred štyrmi rokmi chlapcov (10 ). 

3. Ná stroje kontroly tabaku 

3. 1. Legislatívne ustanovenia a normy 

Slovensko sa prijatím právnych noriem v oblasti kontroly fajčenia a tabakových 
výrobkov a najmä komplexného tabakového zákona o ochrane nefajčiarov zaradilo 
medzi vyspelé krajiny sveta. 
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Právne normy platné v SR týkajúce sa fajčenia možno zaradit do dvoch zá
kladných skupín: 

l. Legislatívne ustanovenia priamo ouplyuTlujúce fajčenie: 
- Zákon č. 67/1997 o ochrane nefajčiarov 

2. Legislatívne normy nepriamo ouplyuií.ujúce fajčenie: 

- Ústava SR č. 460/1992 v znení neskorších predpisov 
- Zákon č. 277/1994 o zdravotnej starostlivosti v z.n.p. 
- Národný program podpory zdravia č. 1038 z 25. ll. 1999 
- Národný program boja proti drogám do roku 2003 s výhľadom do roku 2008 
- Zákon o reklame č. 147/2001 
- Zákonník práce č. 31112001 v z.n.p . 
- Výnos MP a MZ SR z 19. októbra 1999 č. 2015/1998-100, ktorým sa vydáva ka-

pitola Potravinového kódexu, upravujúca tabakové výrobky 
- Výnos MP a MZ SR č. 981/1996-100 z 20. mája 1996, ktorým sa vydáva prvá 

čast a prvá, druhá a tretia kapitola druhej časti Potravinového kódexu SR. 
- Zákon č. 152/1995 o potravinách v z.n.p. 
- Zákon č. 272/1994 o ochrane zdravia ľudí v z.n .p. 
- Vyhláška MP SR č. 36/1997 o ohlasovaní výroby potravín, tabakových výrob-

kova kozmetických prostriedkov a o podmienkach ich uvádzania do obehu 
- Vyhláška MF SR č. 313/1993 o označení tabakových výrobkov kontrolnou 

známkou 
- Zákon č. 308/2000 o vysielaní aretransmisii 

Zákon o ochrane nefajčiarov č. 67/1997 Z. z. je základn)' zákon priamo ov
plyvňujúci fajčeníe, ktorý vstúpil do platnosti l. 7. 1997. Je to prvý komplexný 
zákon na Slovensku, ktorý zahŕňa ustanovenia níelen na reštrikciu fajčenia a zákaz 
reklamy, ale aj na výrobu a predaj cigariet. 

Cieľom tohto zákona je podľa § 1 vytvorit podmienky na ochranu ľudí pred vzni
kom závislostí od tabaku, pred škodlivými účinkami fajčenia a pred inými spôsobmi 
používanía tabakových výrobkov, ktoré osobitným druhom toxikománie poškodzujú 
zdravie fajčiarov, ale aj nefajčiarov bezprostredne vystavených účinkom fajčenia . 

Zákon zaviedol úplne nové definície pojmov a obmedzenía, ktoré boli motivované 
nielen znalosťami o škodlivom vplyve pasívneho fajčenia, ale najmä právom ne
fajčiarov : 

Fajčiareň - uzavretá a priamo vetrateIná miestnost, ktorá je určená na fajčenie 
Fajčiarsky priestor - neuzavretý priestor, v ktorom je dovolené fajčit 
Informačný nosič - prostriedky, ktoré sprostredkúvajú reklamu slovom, písmom 

alebo obrazom 

Cieľom zákona je pôsobit aj preventívne: 

l. Zakotvuje v § 4 povinnost upozornit na škodlivost tabakových výrobkov va
rovným označením na prednej alebo zadnej strane každého spotrebiteľského balenia 
tabakových výrobkov. Plocha jeho nápisu musí zaberať najmenej 10 % z plochy bale-
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nia. Varovné označenie sa musí každých 12 mesiacov doplniť iným dodatočným va
rovaním (schvaľované MZ SR), ktoré fajčiarov upozorni na rozličné zdravotné riziká. 

2. V § 5 ustanovuje hornú hranicu škodlivých látok: 12 mg dechtu/cig. 
1,2 mg nikotínu/cig. 

3. V § 6 zákon obsahuje súbor obmedzení týkajúcich sa predaja tabakových vý
robkov zameraných na ochranu detí a mládeže, ako aj súbor zákazov fajčenia (§7) 
a fajčenia v stravovacích zariadeniach (§8). 

V histórii platnosti zákona bol v roku 2001 zrušený § 3 o zákaze reklamy taba
kových výrobkov, ktorý prešiel v plnom znení do zákona o reklame Č. 147/2001 Z. z. 

Zákaz fajčenia na pracoviskách organizácií ustanovuje osobitý predpis v Zákon
níku práce č. 311 /2001 § 133 a 135. 

Návrhy na novelu zákona 

Od vydania zákona o ochrane nefajčiarov sa už od roku 1997 začali prejavovať 
nedostatky v kontrole jeho uplatnenia a ukladania pokút v praxi, čo potvrdili mnohé 
prieskumy. Na zasadnutiach členov Národného koordinačného výboru na kontrolu 
tabaku v SR (medzirezortný orgán ustanovený nariadením vlády SR) je pripravo
vaný návrh novelizácie zákona, ktorý má zlepšiť kontrolu jeho dodržiavania v praxi. 

Druhou príčinou novelizácie zákona je potreba aproximácie smernice EÚ 2001137 
z 5. júna 2001 o výrobe , označovaní a predaji tabakových výrobkov. 

Vecný návrh novelizácie Zákona o ochrane nefajčiarov bol prijatý legislatívnym 
odborom MZ SR listom zo dňa 8. februára 2002. Novelizácia zákona bola zaradená 
do legislatívneho plánu úloh MZ SR na rok 2003 s navrhovanou účinnosťou od 1. 1. 
2004 . Tento návrh obsahuje iba zmeny vyplývajúce z aproximácie smernice EÚ. 

Od 1. 1. 2004: 
- Varovné označenie má pokrývať najmenej 30 % plochy vonkajšieho obalu bale

nia 
- Dodatočné varovanie má pokrývať najmenej 40 % plochy vonkajšieho obalu ba-

lenia 
- Horná hranica obsahu dechtu nesmie presahovať 10 mg / cig. 
- Horná hranica obsahu nikotínu nesmie presahovať 1 mg / cig. 
- Horná hranica obsahu oxidu uholnatého nesmie presahovať 10 mg / cig. 

Účinnosť m edzinárodných legislatívnych ustanovení na kontrolu 
fajčenia a tabakových výrobkov v SR 

V rámci koordinovanej politiky Svetovej zdravotníckej organizácie (SZO) v oblas
ti kontroly fajčenia a tabakových výrobkov bola v roku 1999 spustená príprava med
zinárodnej právnej normy - Rámcového dohovoru na kontrolu tabaku (RDKT), ktor)' 
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bol podporovaný všetkými 192 členskými štátmi SZO. Ako medzinárodný právny 
nástroj má obmedziť šírenie fajčenia , predaja a distribúcie tabakových výrobkov vo 
svete a vytvoriť tak celosvetovú koalíciu na kontrolu tabaku , ktorá by mala 
efektívne prispieť k výraznému zníženiu ponuky a dopytu po tabakových výrobkoch 
a zabrániť tak zdravotným, sociálnym a ekonomickým následkom globálnej tabako
vej pandémie. 

Text RDKT a jeho jednotlivých protokolov bol prerokovaný na 6 zasadnutiach 
medzivládneho negociačného orgánu SZO, ktorého sa pravidelne zúčastňovali aj 
zástupcovia SR (posledné zasadnutie 18. - 28. 2 . 2003 v Ženeve) (11,12). Vyjednáva
nia k dohovoru boli ukončené a definitívny text RDKT bol predložený Svetovému 
zdravotnickemu zhromaždeniu na rokovanie v máji 2003. 2l. mája 2003 bol týmto 
zhromaždením prijatý návrh Rámcového dohovoru na kontrolu tabaku, jeho rati
fikácia sa pripravuje v sídle SZO v termíne od 16. - 22. júna 2003. Podmienkou 
vstúpenia do platnosti je podpis a ratifikácia aspoň 40 členských krajín . 

Stratégia kontroly fajčenia vo svete a tak aj v SR bude vychádzať z RDKT a jej 
protokolov. 

V tomto smere sa pripravuje Národný program kontroly tabaku (13), ktorý bude 
čerpať z RDKT a Globálnej SZO stratégie na kontrolu tabaku (14 ). 

3.2. Ceny a dane 

Zákon o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov 

Na základe údajov Svetovej banky (15) zvyšovanie daní a následne cien vedie 
k znižovaniu počtu fajčiarov . Trvalé zvyšovanie reálnych cien znižuje spotrebu taba
kových výrobkov. Vo vyspelých štátoch sa zníži spotreba cigariet o 4% zvýšením ce
ny v priemere o 10%, zatiaľ čo v štátoch s nízkou a strednou úrovňou výšky hrubého 
domáceho produktu sa môže spotreba cigariet znížiť o ďal šie 4% (16). 

V rámci reformy daňovej sústavy boli od l. januára 1993 zavedené spotrebné da
ne , ktoré spolu s daňou z pridanej hodnoty nahradili dovtedy uplatňovanú daň 
z obratu a dovoznú daň . Pôvodná právna úprava spotrebných daní platná od l. ja
nuára 1993 (zákon č . 213/1992 Zb. v znení neskorších predpisov) bola od l. januára 
1994 nahradená zákonmi Národnej rady Slovenskej republiky upravujúcimi zdane
nie tovarov podliehajúcich spotrebným daní am jednotlivo, v prípade tabaku a taba
kových výrobkov je v súčasnom období platný zákon Národnej rady Slovenskej 
republiky č. 312/1993 Z. z. o spotrebnej dan i z tabaku a tabakových výrobkov v zne
ní zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1994 Z. z., zákona Národnej 
rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej repub
liky č. 386/1996 Z. z., zákona č. 367/1997 Z. z., zákona č . 333/1998 Z. z., zákona 
č. 334/1998 Z. z. , zákona č. 152/1999 Z. z., zákona č. 339/1999 Z. z. a zákona 
č. 253/2000 Z. z .. 

Súčasné vymedzenie predmetu spotrebnej dane z tabaku a tabakových výrobkov 
nie je úplne v súlade s predmetom dane vymedzenom v smernici č. 95/5 9!ES o iných 
spotrebných daniach na tabakové výrobky ako je daň z obratu . Zároveň platná úro
veň sadzieb dane z tabaku a tabakových výrobkov značne zaostáva za minimálnymi 
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sadzbami ustanovenými v smerniciach č. 92/791EHS a č. 92/80IEHS. Potreba priblí
ženia vymedzenia predmetu dane k vymedzeniu uvedenom v platných smerniciach 
EÚ, postupného priblíženia sadzieb spotrebnej dane k minimálnym sadzbám plat
ným v EÚ si vyžadujú čiastočnú novelu zákona o spotrebnej dani z tabaku a taba
kových výrobkov. 

Vychádzajúc z Národného programu pre prijatie acquis communautaire, nego
ciačnej pozície Slovenskej republiky ku kapitole Č. 10 - Dane a rokovani s Európ
skou komisiou je nevyhnutné upravovať sadzby dane tak, aby sa priblížila sadzba 
spotrebnej dane pri cigaretách s dížkou do 70 mm vrátane so sadzbou dane platnou 
pre cigarety s dí žkou nad 70 mm postupne, vo viacerých krokoch . Slovenská republi
ka preto požiadala o päťročné prechodné obdobie po vstupe do Európskej únie, t.j. do 
31. decembra 2008, na postupné zosúladenie sadzby spotrebnej dane cigariet k mi
nimálnym sadzbám odporúčaným v smerniciach EÚ. 

V dodatkovej informácii k negociačnej pozícii Slovenskej republiky ku kapitole 
Č. 10 - Dane bol schválený časový harmonogram prispôsobenia sadzby dane z ciga
riet takto: 

Taburka 1. Časový harmonogram zvyšovanie spotrebnej 
dane z cigariet v SR 

Zaťaženie spotrebnou daňou 

2002 32 % 

2003 36 % 

2004 40 % 

2005 44 % 

2006 47 % 

2007 51 % 

2008 54 % 

2009 57 % 

z hradiska stability trhu a príjmov štátneho rozpočtu by obdobie rokov 
2003-2008 malo byt prípravným obdobím, počas ktorého by sa spotrebiteľ, obchod 
i tabakový priemysel mal vyrovnať so zásadnou zmenou v zdaňovani tabaku a taba
kových výrobkov. 
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Medzi ďalšie zákony, ktoré upravujú daňové alebo zaťaženie iného druhu na ta
bak a tabakové výrobky, patrí zákon o štátnom rozpočte. Národný koordinačný vý
bor na kontrolu tabaku plánuje do štátneho rozpočtu na rok 2004 zakomponovať 
1 % z celkového prijmu spotrebnej dane z tabaku na činnosť a aktivity v kontrole 
tabaku na Slovensku. V rámci európskeho regiónu až 12 štátov má vyhradené takto 
získané prostriedky na aktivity kontroly tabaku (Rakúsko, Estónsko, Fínsko, Fran
cúzsko, Grécko, Island, Írsko, Lotyšsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko a Velká 
Británia). 

Colný zákon č. 238/2001 uvaluje na všetky legálne dovezené tabakové výrobky 
clo. V závislosti od výšky cla za do značnej miery určuje atraktívnosť dovozu pre dis
tribútorova tým zniženie ponuky na domácom trhu. Na druhej strane však vzniká 
problém s nárastom pašovaných cigariet, ktoré unikajú zákonnej povinnosti. 

3. 3. Výchova a vzdelávanie 

Veľmi dôležitou oblasťou je výchova a vzdelávanie k nefajčeniu a ochrane nefaj
čiarov. Na tomto mieste sa v stručnosti pokúsime charakterizovať programy a pro
jekty, ktoré uvedený cieľ v minulosti napÍňali. 

Školy podporujúce zdravie - program SZO od školského roku 1992/1993. Patrí do 
realizačného rámca aktivit Národného programu podporu zdravia. Do národnej siete 
je zaradených 2000 škôl a školských zariadení. Integrálnou súčasťou projektu je pre
vencia nefajčenia a podpora zdravia. Myšlienka škôl podporujúcich zdravie prešla 
v roku 1991 pilotnými testmi v Maďarsku, Českej republike, Slovensku a Polsku. 
Po rokovaniach EÚ, Rady Európy a európskej úradovne SZO sa dohodlo, že sa vy
pracuje projekt. Krátko nato bola vytvorená európska sieť škôl podporujúcich zdra
vie (17). Koordinátor projektu za SR je MUDr. M. Broniš, CSc. zo ŠFZÚ SR. 

CINDI - program SZO (18). Od roku 1993 sa zapojila SR. Hlavným cielom je 
zlepšiť zdravotný stav obyvateľov, znížiť chorobnosť a úmrtnosť na kardiovas
kulárne a onkologické choroby prostredníctvom obmedzenia fajčenia, podporou fy
zickej aktivity a pod. Koordinátorkou projektu je MUDr. Mária Avdičová zo Štátne
ho zdravotného ústavu Banská Bystrica. 

Quit and Win. Koordinačným centrom projektu bol Štátny zdravotný ústav vo 
Fínsku (19). Slovensko sa do projektu zapojilo od roku 1994. Súťaž je určená pre 
fajčiarov vrátane zdravotníckych pracovníkov, ktorí sa rozhodli prestať fajčiť, podob
ne aj pre zdravotníkov. Koordinátori projektu sa každé dva roky doteraz striedali. 
Naposledy aktivity koordinovala MUDr. M. Avdičová. 

GYTS - Globálny prieskum o fajčení mladých. Do projektu sa SR zapojila v roku 
2002. Ide o prieskum fajčenia u žiakov 7. až 9. tried . Do výskumnej vzorky na Slo
vensku je zaradených 60 škôl. V tomto roku chce SZO (20) dosiahnuť zapojenie viac 
ako 100 štátov. Výsledky prieskumu by slúžili na medzinárodné porovnávanie 
z hľadiska zisťovania dopadov kontroly tabaku. Koordináciou projektu je poverený 
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MUDr. T. Baška, PhD, z Jesseniovej lekárskej fakulty UK. V budúcnosti sa vo vy
braných školách počíta s intervenciou na podporu nefajčenia . 

Zdravé pracoviská - Projekt SZO sa realizuje od roku 1994 pod garanciou 
ŠZÚ SR (21). Na základe analýzy zdravotného stavu obyvateľov vybraných profesií 
v podnikoch spolu s objektivizáciou faktorov práce a pracovného prostredia určil 
priority, vypracoval a skontroloval realizáciu intervenčných programov s cieľom 
zlepšiť pracovné podmienky a odstráneniť zlé návyky životného štýlu. Na základe 
skríningových vyšetrení sa v rámci intervenčných aktivit zakladá sieť nefajčiar
skych pracovísk. 

Zdravé mestá - Projekt SZO realizovaný Asociáciou zdravých miest (22). Do siete 
je zapojených okolo 14 miest na Slovensku. Projekt je založený na vytváraní 
zdravých miest s aspektom environmentálnym. V súvislosti s podporou nefajčenia je 
akcent na vytváranie nefajčiarskych zón v mestách a ďalších zariadeniach. V rámci 
tohto programu sa realizujú celonárodné koordinované akcie ako Deň na bicykli, 
Dni zdravia a pod. 

Medzinárodný deň bez tabaku 2002 - Šport bez tabaku (23, 24) 

Tabakové výrobky spôsobujú smrt. Každý rok zabíjajú viac než štyri milióny ľudí 
a odhaduje sa, že pri súčasnom trende to v roku 2020 bude 8,4 milióna ročne. 

V osemdesiatych rokoch minulého storočia si členské krajiny Svetovej zdra
votníckej organizácie (ďalej len SZO) uvedomili celosvetovú potrebu zaoberať sa 
šíriacou sa tabakovou epidémiou a chorobami, ktoré sú s ňou spojené, ale ktorým by 
sa dalo adekvátnymi opatreniami zabrániť. Od roku 1987 sa preto 31. máj oslavuje 
z iniciatívy SZO ako Svetový deň bez tabaku, v rámci ktorého SZO informuje o ne
bezpečenstvách vyplývajúcich z tabaku, o obchodných praktikách tabakových spo
ločností a o tom, čo môžu, a mali by ľudia na celom svete robiť na ochranu zdravia 
a presadzovania zdravého životného štýlu v prospech seba a ďalších generácií. Pri 
tejto príležitosti Kancelária SZO v Slovenskej republike, národný koordinátor na 
kontrolu tabaku a občianske združenie Stop fajčeniu zorganizovali 21. mája 2002 
tlačovú konferenciu . 

Podľa Svetovej banky investuje tabakový priemysel do reklamy 6 % výnosov 
z predaja. V publikácii "Zastavme epidémiu: vlády a ekonomika kontroly tabaku" sa 
uvádza, že čiastočné zákazy reklamy tabakových výrobkov sú neúčinné . Jednou 
z naj zhubnejších foriem marketingu zo strany tabakových spoločností je ich pe
netrácia do športu. 

Tabakové spoločnosti vynakladajú ročne miliardy dolárov na podporu športových 
podujatí. Tvrdia, že z ich strany ide o filantropickú činnosť, a nie o získavanie 
nových klientov. Pravý dôvod, prečo tabakový priemysel sponzoruje šport je, aby aj 
v krajinách , kde boli prijaté zákony striktne zakazujúce akýkoľvek vplyv alebo re
klamu tabakových výrobkov, mali príležitosť propagácie. Prítomnosť tabakového 
priemyslu je najzreteľnejšia v pretekoch Formula 1. Od konca 80-tych rokov je olym
pijské hnutie "nefajčiarskym podujatím" (z hľadiska sponzoringu), medzinárodná fe
derácia futbalových asociácií FIFA už v roku 1987 odmietla akúkoIvek finančnú 
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podporu pre svoje podujatia a rovnako sa zachovala aj UEFA. Ani v jednej orga
nizácii nezaznamenali po vylúčení tabakových sponzorov finančné problémy. Me
dzinárodná automobilová asociácia sa zaviazala, že po roku 2006 ukončí spoluprácu 
s tabakovým priemyslom. 

Športové organizácie a mnohí športovci vedia, že fajčenie je nezlučiteľné s ich ži
votnými cieľmi a hodnotami , ktoré vyznávajú. SZO a jej partneri spustili v roku 
2002 kampaň "Šport bez tabaku - hrajme čisto, cieľom ktorej bolo očistiť šport od ta
baku v každej podobe: sponzorstvo, reklama, propagácia, aktívne a pasívne fajčenie. 
Okrem MOV, FIFA, FIA sa ku kampani pridali mnohé ďalšie svetové, národné 
a miestne športové organizácie. K jej vrcholom patrili ZOH v Salt Lake City a Maj
strovstvá sveta vo futbale . 

Slovensku sa dostalo cti, že udeľovanie príležitostnej Ceny WHOlEURO pre 
významných propagátorov myšlienky "Šport bez tabaku" sa uskutočnilo dňa 31. má
ja 2002 v Bratislave. Ocenenými za Slovenskú republiku boli olympijskí víťazi bra
tia Hoschornerovci, vitazi v kanoistike na divokej vode na Letných olympijských 
hrách v Sydney 2000. Bratia boli aktívni v olympijskom výbore v kampani za čisté 
olympijské hry, ktorej sloganom bolo: "žiadny alkohol, drogy, doping a tabak". Cenu 
WHOlEURO im a ďalším piatim oceneným z Holandska, Chorvátska, Ruska, 
Švédska, a Turecka osobne odovzdal Dr. M. Danzon, riaditeľ Regionálneho úradu 
Svetovej zdravotníckej organizácie pre Európu v Kodani , Roman Kováč, vtedajší mi
nister zdravotníctva SR, a František Chmelár, predseda SOV. 

Na Slovensku v súvislosti s výzvou SZO prebehol rad podujatí . 
V spolupráci s Kanceláriou SZO v SR zorganizovalo občianske združenie Stop 

fajčeniu pri priležitosti Svetového dňa bez tabaku v dňoch 25. až 26. mája už 
3. ročník medzinárodného futbalového turnaja prípravkárov a mladších žiakov pod 
názvom Stop fajčeniu. Turnaja sa počas dvoch dní zúčastnilo 33 mužstiev a pred 
takmer 5000 divákmi sa hralo na 5 futbalových štadiónoch v Bratislave a v Malino
ve. Čo do počtu účastníkov to bol doposiaľ najväčší futbalový turnaj tohto druhu na 
Slovensku. Turnaj osobne otvoril tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Ladislav 
Jurkemik. Všetky zúčastnené mužstvá získali futbalové lopty, ktoré deň pre turna
jom osobne podpísali na mieste konania turnaja vo Vrakuni hráči a realizačný tím 
majstra Slovenska MŠK Žilina a vera ďalších cien od darcov a podporovateľov turna
ja. Pozdravným listom turnaj podporil generálny sekretár Medzinárodnej futbalovej 
federácie (FIFA) pán Michel Zen-Ruffinen. Turnaj bezplatne rozhodovali ligoví roz
hodcovia . 

Druhou významnou akciou, ktorá sa stretla s výborným ohlasom bolo podujatie 
"Pohybom za zdravím - Dunajská cyklistická cesta". V poradí šiesty ročník organizo
vali ŠZÚ SR, AŠK Inter Slovnaft Bratislava a Kancelária SZO v SR. Podujatie opäť 
prebiehalo na medzinárodnej "Dunajskej cyklistickej ceste", ktorá vedie z Nemecka 
cez Rakúsko pozdíž rieky Dunaj až do Maďarska. Celková dÍžka DCC na území Slo
venska je 168 km. 

Hlavnou aktivitou športovej časti programu bolo absolvovanie cyklotrasy, ktorú 
si účastníci podujatia vybrali z ponúkaných možností podľa vlastnej fyzickej 
kondície. 

Účastníkom podujatia po športovom výkone dobre padlo občerstvenie na po
ľovníckej chate v Čunove, kde zároveň mali možnost spoznat svoj krvný tlak, per-
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cento telesného tuku, množstvo oxidu uhoľnatého v pľúcach, čo bolo zaujímavé ziste
nie najmä pre terajších a bývalých fajčiarov, ktorým sme rozdávali pohľadnice 
s mottom tohtoročného dňa bez tabaku . Nemalú pozornost oddychujúci cyklisti ve
novali testom osobnosti , na základe ktorých sa dozvedeli dalšie informácie o sebe 
a svojich schopnostiach. 

Mládež mala možnost zasútažit si v rôznych tvorivých hrách a pohybových di
sciplínach. 

V tomto roku si prišlo spoločne zabicyklovat, spravit niečo pre svoje zdravie 
a prehÍbit si poznatky z tejto oblasti cca 109 ľudí všetkých vekových kategórií a ú
častou nielen Bratislavčanov podujatie splnilo charakter medzinárodnej aktivity. 

V neposlednom rade treba spomenút aj projekt "Podpora a zdravie obyvatelov 
Bratislavy" realizovaného občianskym združením Spoločnost pre zdravý životný štýl. 
Práve začiatočná fáza spomínaného projektu úzko súvisí so Svetovým dňom bez ta
baku, pretože je zameraná najmä na prevenciu fajčenia prostrednictvom moti
vačných plagátov umiestnených vo všetkých e lektričkách a autobusoch bratislavskej 
mestskej hromadnej dopravy. Motivujúce materiály sú zamera né na podporu takých 
zmien v správaní človeka, ktorými bude môct nahradit škodlivý vplyv fajčenia 

a konzumácie a lkoholu , ktoré budú viest k ozdraveniu stravovacích zvyklostí, k pra
videlnému telesnému cvičeniu a k lepšej starostlivosti o duševné zdravie. 

Nakoniec národný koordinátor pre kontrolu tabaku pripravil správu pre všetky 
štátne zdravotné ústavy, ktorá obsahovala tlačovú informáciu , preklad Európskej 
správy o politike boja proti tabaku a plagát "fajčiarskeho tela". 

Quit and Win 

Už po piaty raz prebehla sútaž aj na Slovensku. Sútaž bola určená pre fajčiarov, 
ktorí chcú prestat fajčil. Sútaž prebiehala na národnej úrovni , bola propagovaná 
národnými a regionálnymi médiami, STV 2 a káblovými televiziami. Okrem toho bo
li prihlášky do sútaže zaslané na väčšinu ambulancií obvodných lekárov, ďalej na 
vysoké školy a pracoviská väčších zamestnávateľov. Prihlasovat sa bolo možné aj 
cez internet, keďže informácie o sútaži ako aj prihláška boli uverejnené na we
bových stránkach www.szubb.sk. Vzhľadom na to, že sútaž bola v strednej a východ
nej Európe určená so silným dôrazom aj zdravotníckym pracovni kom, bola in
formácia a prihláška zverejnená v časopise "Medicínsky monitor". 

Do sútaže sa prihlásilo celkove 650 účastníkov , z ktorých 626 malo platné pri
hlášky. Tento počet prihlásených predstavuje odhadom 0,05 % všetkých fajčiarov, 
ktorých v skupine 18-ročných a starších odhadujeme na 1 230 500. 

Do sútaže sa z celkového počtu 626 účastnikov prihlásilo 60 zdravotníckych pra
covníkov, pre ktorých bola vypísaná ešte osobitná doplnková sútaž. Osobitným 
doplnkom sútaže Quit and Win pre rok 2002 bola sútaž tzv. podporovateľov , t .j . 
osôb, ktoré budú sútažiacim pomáhat úspešne súťaž absolvovať. Do tejto časti 

sútaže sa prihlásili celkove 510 "podporovateľov" . Do súťaže sa prihlásilo 60,1 % 
mužova 39,9 % žien, čo zodpovedá vyššej frekvencii fajčenia u mužov. Z ďalšieho 
prehľadu vyplýva, že 66 % mužova 61 % žien boli silní fajčiari , ktorí fajčili viac ako 
15 cigariet denne. 
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Ďalšou pozoruhodnosťou je fakt, že 52 % mužov a 48 '7c žien sa v minulosti 
3 a viackrát pokúšalo s fajčením prestať. 

Počas sútaže boli uverejnené rady, ako v sútaži vydržat cestou rozhlasového vy
sielania, na internete, ako aj prostredníctvom "poradní zdravi a" na odvykanie od 
fajčenia pri všetkých ŠZÚ v SR. 

Podla správ z centra SZO pre koordináciu sútaže sa na celosvetovej úrovni do 
súťaže prihlásilo 99 krajín a približne 1 000 000 fajčiarov. 

3.4. Poradensko - liečebná starostlivosť 

Svetová zdravotnícka organizácia v rámci projektu Európske partnerstvo k redu
kovaniu tabakovej závislosti pripravila niekolko dôlež itých publikácií pre potreby 
poradenských pracovnikov a odborníkov v kontrole tabaku (25, 26, 27 , 28, 29). Pre 
poradenských pracovníkov na Slovensku bol prezentovaný návrh novej koncepcie 
poradenstva pre zanechanie fajčenia, ktorá ponúkla tri stupne poradenstva (30). 

1. Krátka intervencia, vychádza z odporúčania WHO 
2. Intenzívne individuálne alebo skupinové poradenstvo sa využije pre tých , ktorí 

nedosiahli úspech cez krátku intervenciu 
3. Model intenzívnej skupinovej komplexnej terapie sa venuje pacientom, ktorí 

zo závažných zdravotných dôvodov musia prestať fajčiť. 

Fajčenie je naučené správanie. Závislost od faj čeni a môžeme rozdelit na dva dru
hy: 

1. Psychosociálna - Človek si zvykne v určitej situácii s určitými luďmi fajčiť, 
pritom sa samotné fajčenie stáva pomocníkom pri prekonávaní osobných problémov 
a stresov. 

2. Fyzická závislosť vzniká v dôsledku chronickej toleranci e, pri ktorej fajčiar po
trebuje vyššiu dávku kvôli dosiahnutiu rovnakých účinkov . Pri fyz ickej závi slosti sa 
objavujú abstinenčné príznaky (31, 32). 

Druhý návrh WHO Európskej stratégie na politiku odvyka nia od fajče nia (33) 
vymedzuje tri hlavné kategórie intervencie: 

1. Krátka rada k zanechaniu fajčenia 
2. Behaviorálna podpora 
3. Farmakoterapia (NRT a Bupropion) 

Z hladiska účinnosti WHO Európska stratégia považuje za najúčinnej š iu kom
bináciu behaviorálnej podpory a užívania Zybanu. 

Liečbou a poradenstvom tabakovej závislosti sa zaobera lo niekoIko publikácií 
a článkov (34, 35, 36, 37). Ústredným ťažiskom článkov je integrácia psychologickej 
liečby (nefa rmakologickej liečby) s farmakologickou . Aj keď ešte stá le pretrváva me
dicínsky pohľad na liečbu a poradenstvo závislosti od tabaku , na druhej strane je 
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príklon ku kombinácii týchto dvoch prístupov badateľný. V rámci psychologického 
(behaviorálneho) poradenstva sa úspešne používa prístup pomocou kognitívno
behaviorálnej psychoterapie (38, 39). 

V rámci farmakologického prístupu sa pOUZIva náhradná nikotínová terapia 
(NRT) pomocou náplastí , žuvačiek, nosného spreja, inhalátora alebo beznikotínová 
náhrada vo forme Zybanu. 

Poradenské centrá na odvykanie od fajčenia pri štátnych zdravotných ústavoch , 
ktorých je na Slovensku 22, sú v kríze pre nezáujem obyvateľov a klientov. Realizo
valo sa len individuálne poradenstvo, ale pre nezáujem nemohli poradne pokračovať 
kurzom a intenzívnou spoluprácou s klientmi. Úspešnosť m eraná po troch mesia
coch abstinencie dosiahla v roku 2001 mieru okolo 4 %. 

Liečba tabakovej závislosti prebieha v niektorých ambulanciách pre TBC a respi
račné choroby, ako napr. Nitra, Košice, Bratislava-Podunajské Biskupice, ako aj na 
klinike TaPCH MFN v Martine. Lekári - pneumológovia majú záujem o poskytova
nie li ečby na základe vedeckých dôkazov, a preto pred dvomi rokmi sa začali uspo
radúvať školiace akcie (Martin, Bratislava, Zvolen ). Taktiež bola vydaná publikácia 
Nikotínová závislosť a jej li ečba, ktorá by mala slúžiť pre lekárov a odborných 
poskytovatelov takejto li ečby . Náklad bol 400 kusov a v tomto čase už nie je k dis
pozícii. O publikáciu majú záujem aj samotní fajčiari. Taktiež je pripravený leták: 
PRESTAŤ FAJČIŤ PRE ZDRAVIE, avšak pre nedostatok financií nemohol byt vy
daný. Tento materiál by bol vhodný aj preto, že klienti si vyžadujú viac individuálne 
poradenstvo ako skupinové. Chcú dostupný a zrozumiteľný písomný materiál. Na 
druhej strane je však potrebné konštatovať, že by bolo vhodné prerokovať s po
i sťovňami, aby bolo poradenstvo hradené, a to skupinové a aj individuálne, ktoré si 
vyžaduje ove Ia väčší čas venovaný odborníkom každému klientovi . Čo sa týka sa
motných kli entov možno zhrnúť, že nemajú financie na farmakologickú liečbu, ktorú 
si musia hradiť. Preto celkove fajčiari majú malý záujem o farmakologickú, ale aj 
nefarmakologíckú skupinovú liečbu . Nie je v silách zdravotnickych pracovnikov 
získavať granty pre liečbu všetkých fajčiarov, ktorí sa jej chcú zúčastniť, i keď aj 
takáto liečba v SR sa vykonávala. 

Diskusia 

Kontrola tabaku je jednou z najväčších výziev pre verejné zdravotníctvo na Slo
vensku. Po vstupe do EÚ bude problematika kontroly tabaku jedným z najdôleži
tejších komponentov politiky verejného zdravia. Z tohto dôvodu sa vynárajú otázky, 
do akej miery je SR schopná zabezpečiť a implementovať politiku EÚ v tejto oblasti, 
č i má potrebné ľudské a finančné zdroje na uplatňovanie a vymožiteľnosť legisla
tívnych, daňových, edukačných a poradensko-liečebných aspektov kontroly tabaku. 
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Záver 

v súvislosti s ukončením vyjednávaní k Rámcovému SZO dohovoru na kontrolu 
tabaku a následne schváleniu na Svetovom zdravotníckom zhromaždení v máji 2003 
je potrebné pripraviť legislatívny návrh k pristúpeniu SR k tomuto dokumentu . Na 
druhej strane v kontrole tabaku je dôležitá otázka aproximácie smerníc EÚ o výro
be, uvádzaní a predaji tabakových výrobkov a v prípade schválenia Európskym par
lamentom aj smernice o zákaze reklamy a sponzoringu. Uvedené iniciatívy tvoria 
najväčšie výzvy z pohladu legislatívnych aktivít na kontrolu tabaku. Na druhej stra
ne je potrebné vytvoriť dostatočné finančné zdroje na aktivity kontroly tabaku v SR 
prostrednictvom výnosov zo spotrebnej dane z tabaku a tabakových výrobkov. 
V oblasti edukačnej bude potrebné vytvoriť a realizovať celoslovenský program, 
ktorý by sa špecificky týkal prevencie fajčenia a podpory nefajčenIa . V oblasti pora
densko-liečebnej starostlivosti je dôležitá otázka dostupnosti a ponuky poraden
sko-liečebných zariadení na odnaučovanie sa faj čiť. V tomto smere je dôležité , aby 
práca poradcu sa vykonávala za finančnú úhradu tak, ako uvádzajú odporúčania 
SZO. Problémom je tiež skutočnosť, že na Slovensku môžu ohodnotené poradenstvo 
a liečbu vykonávať iba lekári - psychiatri. 
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