
ALKOHOLIZMUS A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI 
(PROTIALKOHOLICKÝ OBZOR) 

39, 2004 , 2, s. 105 - 116 

PROTIDROGovA POLITIKA 

NÁVRH NÁRODNÉHO PROGRAMU KONTROLY 
TABAKU A JEHO VÝCHODISKÁ 

R. OCHABA 

Úrad verejného zdravotníctva SR 
Riaditeľ : h . doc. MUDr. I. Rovný, PhD., MPH. 

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (ďalej len SZO) vo svete fajčí 
1,1 miliardy osôb a ak sa trend fajčenia nezmení, tak sa očakáva, že do roku 
2025 bude zaznamenaný vzostup fajčiarov na 1,6 miliardy. Ročne umierajú 
na ochorenia súvisiace s fajčením asi 4 milióny ľudí a na základe výpočtov 
odborníkov SZO sa predpokladá, že v roku 2030 to bude približne 10 mi
liónov osôb. Inak povedané, v 20. storočí tabak zapričinil okolo 100 miliónov 
úmrtí a v 21. storočí to môže byť až 1 miliarda úmrtí . V Európe žije len 
15 % obyvateľstva našej planéty, ale na celosvetových zdravotných násled
koch v dôsledku fajčenia sa Európa podieľa takmer 30 %. Koncom 90-tych 
rokov na následky fajčenia v Európe ročne zomieralo okolo 1,2 milióna ľudí, 
čo tvorilo okolo 14 % všetkých úmrtí. Ak nebudú prijaté zásadné opatrenia, 
v roku 2020 na následky fajčenia budú v Európe zomierať ročne dva milióny 
ľudí , čo bude tvoriť takmer 20 % z celkovej úmrtnosti . Hrozba takéhoto 
vývoja naďalej pretrváva, a to aj napriek tomu, že za posledných tridsať ro
kov sa počet fajčiarov v populácii nad 15 rokov znížil zo 45 % na 30 %. Exis
tujúcu situáciu komplikuje stále rastúci počet fajčiarov medzi ženami, 
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mládežou a sociálno-ekonomicky slabými skupinami. Fajčenie patrí spolu 
s alkoholom, obezitou, nedostatkom pohy'bu, vysokými hladinami choleste
rolu k základným rizikovým faktorom vzniku veľkého počtu chorôb. 

V posledných rokoch faj čenie však už nie je iba problémom vyspelých 
krajín. Naopak, v týchto krajinách pochopili, čo fajčenie znamená nielen pre 
zdravie jednotlivca a spoločnosti , akým bremenom je z hľadiska zdravot
níckeho, sociálneho a v nemalej miere ekonomického. Ťažisko epidémie sa 
aj v dôsledku záujmov tabakového priemyslu presúva na štáty rozvojové, re
spektíve rozvíjajúce. K posledne uvedeným patrí aj Slovenská republika, 
kde je povážlivo vysoká miera fajčenia u mládeže a detí, ktoré navštevujú 
základnú a strednú školu. Na základe globálneho prieskumu SZO o užívaní 
tabaku, začalo pred 10. rokom života fajčiť až 29 % detí vo veku 13 až 15 ro
kov. Nepriaznivý trend možno badať aj oblasti fajčenia cigár, ktoré fajčí až 
12 % detí , ktoré navštevujú 7. až 9. ročník základnej školy. V rámci dro
gového informačného systému sa uskutočnili prieskumy TAD 1, 2 a 3, ktoré 
okrem iného zisťovali mieru prevalencie a správanie súvisiace s fajčením 
žiakov základných škôl, stredných škôl a učiteľov. Podľa posledných údajov 
na Slovensku fajčí 67 % stredoškolákov. Miera fajčenia sa zvyšuje od roku 
1995 predovšetkým u dievčat . Európsky školský prieskum o alkohole 
a ostatných drogách zaznamenal zvýšenie v období rokov 1995 - 1999 na 
úrovni 15 % u dievčat. Podľa prieskumu TAD 3, ktorý skúmal fajčenie uči
teľov ZŠ a SŠ, pravidelne fajčí 15 % učiteľov. 

Svetová zdravotnícka organizácia už v roku 1987 iniciovala vypracovanie 
prvého akčného plánu kontroly tabaku, ktorý mal za cieľ znížiť prevalenciu 
fajčenia v rámci európskeho regiónu. Na tento účel boli predložené a schvá
lené štyri akčné plány, ktoré konkretizovali stratégie a nástroje kontroly ta
baku. 

Z hľadiska prípravy Národného programu kontroly tabaku bolo medz
níkom prijatie 3. akčného plánu pre Európu bez tabaku (1997 - 2001) re
zolúciou na 47. zasadnutí Svetového zdravotníckeho zhromaždenia v Istan
bule 18. septembra 1997, kde sa za jednu z kľúčových stratégií politiky kon
troly tabaku uviedlo prijatie Národného programu kontroly tabaku, re
spektíve akčného programu, jednotlivými vládami v štátoch európskeho re
giónu Svetovej zdravotníckej organizácie. Svetová zdravotnícka organizácia 
zároveň odporúčala, aby financovanie Národného akčného plánu kontroly 
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tabaku vychádzalo zo stupňa závažnosti epidemiologickej situácie v jednot
livých štátoch. 

Cieľom Národného programu kontroly tabaku je zabezpečiť rámec pre 
opatrenia na celoštátnej a regionálnej úrovni, ktoré budú rešpektovať úctu 
k životu, redukovať prevalenciu fajčenia a ochraňovať súčasné a budúce ge
nerácie od dôsledkov fajčenia a účinkov nedobrovoľného fajčenia. Národný 
program kontroly tabaku má za cieľ umožniť a podporiť multisektoriálnu, 
na dôkazoch založenú politiku redukovania dopytu a ponuky po tabakových 
výrobkoch. Taktiež by mal prispieť k budovaniu sociálneho prostredia bez 
tabaku. 

Principiálnym cieľom Národného programu kontroly tabaku je každoroč
ne znížiť počet fajčiarov , aby sa v priemere najmenej o dvojnásobok zvýšil 
počet tých, ktorí prestanú fajčiť, a zaistiť právo občanom dýchať vzduch bez 
tabakového dymu. 

Neoddeliteľnou súčasťou Národného programu kontroly tabaku bude 
akčný plán, ktorý definuje rezortnú zodpovednosť za úlohy obsiahnuté v Ná
rodnom programe kontroly tabaku, finančné aspekty a ľudské zdroje po
trebné na kontrolu tabaku. Národný akčný plán kontroly tabaku bude pred
ložený po schválení Národného programu kontroly tabaku. 

Národný program kontroly tabaku má v súčasnosti schválený 25 štátov 
európskeho regiónu. Z krajín členských a pristupujúcich štátov k Európskej 
únii má národný program schválený 16 štátov: Dánsko, Estónsko, Fínsko, 
Francúzsko, Madarsko, Írsko, Taliansko, Litva, Holandsko, Nórsko, Poľsko, 
Portugalsko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko a Veľká Británia. 

Cieľ a predmet 

Cieľom Národného programu kontroly tabaku je zabezpečiť rámec pre 
opatrenia na celoštátnej a regionálnej úrovni, ktoré budú rešpektovať úctu 
k životu, redukovať prevalenciu fajčenia a ochraňovať súčasné a budúce ge
nerácie od dôsledkov fajčenia a účinkov nedobrovoľného fajčenia. 

Národný program kontroly tabaku umožňuje a podporuje multisekto
riálnu, na dôkazoch založenú politiku redukovania dopytu a ponuky po ta-
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bakových výrobkoch. Taktiež by mal prispieť k budovaniu sociálneho pro
stredia bez tabaku. 

Tieto ciele možno dosiahnuť: 
Štáty, ktoré prijali len všeobecné opatrenia na úrovni kontroly tabaku 

zaregistrovali veľmi malý dopad týchto opatrení na výskyt fajčenia. Z tohto 
dôvodu prijímajú opatrenia na prechodnej úrovni, ktoré sa opierajú o multi
sektoriálnu spoluprácu. V prípade dosiahnutia tohto štádia štáty môžu pri
jať silnejšie prístupy, ktoré majú výraznejší dopad na výskyt fajčenia v re
gióne. Slovensko sa v tomto smere môže zaoberať presadzovaním prístupu, 
ktorý vedie k prísnejšej kontrole tabaku predovšetkým vo sfére legislatívy 
a v oblasti daňovej kontroly. 

Ustanovenia Národného programu kontroly tabaku by sa mali postupne 
premietať do politiky Slovenskej republiky. 

Silnejšia medzinárodná spolupráca, podporovaná špecifickými mechaniz
mami , nástrojmi a časovým rámcom na vykonanie zmien, by mala prispieť 
k efektívnym výsledkom. 

Principiálnym cieľom Národného programu kontroly tabaku je každoroč
ne znížiť počet fajčiarov, aby sa v priemere najmenej o dvojnásobok zvýšil 
počet tých, ktorí prestanú fajčiť, a zaistiť právo občanom dýchať vzduch bez 
tabakového dymu. 

Neoddeliteľnou súčasťou Národného programu kontroly tabaku je akčný 
plán, ktorý definuje rezortnú zodpovednosť za obsiahnuté úlohy, finančné 
aspekty a ľudské zdroje potrebné na kontrolu tabaku. 

Strategichý rámec pre politihu kontroly tabaku 

Opatrenia obsiahnuté v tejto časti sú založené na dôkazoch a poznatkoch 
získaných z uplatňovania politiky kontroly tabaku v Európe a vo svete. 

Národný program kontroly tabaku vychádza aj zo smerníc Európskej 
únie. V tomto ohľade medzinárodné dôkazy nasvedčujú, že účinná kontrola 
tabaku má obsahovať všetky aspekty vzťahujúce sa k opatreniam na úrovni 
znižovania dopytu po tabaku a na úrovni znižovania ponuky tabaku a taba
kových výrobkov. 
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Opatrenia na úrovni znižovania dopytu po tabaku a tabalwvých 
výrobkoch 

Ceny a dane 

Medzinárodné skúsenosti dokazujú, že ceny a zvyšovanie daní sú jedným 
z najúčinnejších nástrojov komplexnej národnej kontroly tabaku. Pravidelné 
zvyšovanie reálnej ceny prostredníctvom zvyšovania daní z tabakových vý
robkov znižuje spotrebu a prevalenciu fajčenia hlavne medzi mladými 
ľuďmi. Podľa údajov Svetovej banky zvýšenie ceny o 10 % na škatuľku ciga
riet by mohlo znamenať redukovanie fajčenia v priemere o 4 %. 

Strategický prístup by mal zahŕňať: 
- Udržovanie vysokej cenovej a daňovej úrovne pre tabakové výrobky. 
- Zvyšovanie daní, aby sa zvýšila cena nad priemernú mieru inflácie. 
- Zákaz predaja nezdanených tabakových výrobkov a výrobkov nepodlie-

hajúcich precleniu. 
- Vymedzenie 3 % štátnych príjmov ZÍskaných z predaja tabaku a taba

kových výrobkov na financovanie aktivít na kontrolu tabaku. 
- Príjať harmonizačné opatrenia v oblasti daní a cien v zmysle určenia 

jednotnej ceny pre jednotlivé druhy tabakových výrobkov. 

Pasívne fajčenie 

Zhodnotenie dôkazov o rizikových a zdravotných dôsledkoch nedobro
voľného vystavenia sa účinkom tabakového dymu zdôraznilo potrebu silnej 
šej regulácie v záujme ochrany nefajčiarov . Regulácia tiež prispieva k zme
ne vnímania správania, ktoré bolo predtým zvyčajne prijateľné . Silná pod
pora verejnosti na usmernenie v rámci celého regiónu, a to nielen od nefaj
čiarov, ale aj za silnej podpory zo strany fajčiarov, môže zabezpečiť uvedenie 
legislatívy a iných relevantných opatrení predovšetkým na ochranu práv 
detí. 

Strategický prístup by mal zahŕňať: 
- Uplatňovanie a posilnenie legislatívy na vytváranie nefajčiarskych 

miest, vrátane verejných miest a na pracoviskách. 
- Zákaz fajčenia vo vnútorných a vonkajších priestoroch na všetkých ty

poch škôl a výchovno-vzdelávacích inštitúcií. 
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- Zákaz fajčenia na všetkých miestach, kde sa poskytuje zdravotná sta
rostlivosť . 

- Zákaz alebo reštrikcie fajčenia v reštauráciách a baroch, ochrana 
majiteľov a zriaďovateľov, zamestnancov a klientov pred vážnymi zdra
votnými dôsledkami. 

- Klasifikácia pasívneho fajčenia ako rakovinotvorného v záujme ochra
ny a práva zamestnancov dýchať čistý vzduch. Opatrenie sa vzťahuje pre
dovšetkým na tých nefajčiarov, ktorí pracujú vo fajčiarskom prostredí. 

Rehlama, podpora a sponzorstvo 

Na základe empirických dôkazov možno konštatovať, že iba úplný zákaz 
reklamy vrátane priamej a nepriamej, vedie k zníženiu sociálnej akceptácie 
a k zníženiu fajčenia. Účinky zákazu reklamy pôsobia hlavne na mládež 
a deti. V súvislosti s podporou vzniku nefajčiarskeho prostredia, regulácia 
reklamy prispieva k vytváraniu nefajčenia ako normy. Podľa údajov Sveto
vej banky úplný zákaz reklamy znižuje spotrebu tabakových produktov 
o 7 lJe. 

Strategický prístup by mal zahŕňať : 

- Zákaz všetkých foriem priamej a nepriamej reklamy tabakových výrob
kov a fajčenia , vrátane akejkoľvek podpory a sponzorstva. 

- Prijatie opatrení a príslušných obmedzení na to , aby reklama a spon
zorstvo nepodporovali predaj tabakových výrobkov prostredníctvom klam
livých a zavádzajúcich významov, ktoré vedú k vytvoreniu nesprávneho doj
mu o jeho charakteristikách, zdravotných dôsledkoch, riziku a obsiahnutých 
škodlivinách. 

Informácie, školenie a verejné uvedomenie 

Na zvyšovanie akceptácie politických opatrení je dôležité neustále vyu
žívať aktuálne informácie a výchovné programy. V tomto smere je dôležité, 
aby prebiehali školenia pre zdravotníckych pracovníkov ak verejnosti sme
rovali informácie zamerané na podporu nefajčenia. Úspešný rozvoj a imple
mentácia aktivít na podporu nefajčenia by mali byť zabezpečené prostred
níctvom komplexných informácií a školiacich stratégií. 
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Strategický prístup by mal zahŕňať : 

- Rozvíjanie a zavádzanie efektívnych školiacich programov pre tých, 
ktorí uskutočňujú rozhodnutia v oblasti kontroly tabaku pre zdravotníckych 
pracovníkov, študentov, učiteľov a iné osoby. 

- Uľahčovanie a posilnenie edukácie, školiacich programov a kampaní. 
- Podmienku, že verejnosť a zvlášť deti , mládež a ohrozené skupiny budú 

úplne informované o zdravotných rizikách, návykovosti a sociálnych stra
tách v dôsledku fajčenia a účinkov pasívneho fajčenia. 

- Snahu podporovať spoluprácu štátneho sektora, mimovládnych orga
nizácií a verejnosti pri rozvoji stratégií na kontrolu tabaku. 

Poradenstvo a liečba závislosti 

Poradenstvo a liečba závislosti je dôležitý komponent politiky kontroly 
tabaku. Dôkazy nasvedčujú tomu, že krátka rada a behaviorálna podpora sú 
efektívnym motivačným prvkom pre fajčiarov , aby prestali a nezačali opäť 
faj čiť . Používanie náhradnej nikotínovej liečby zvyšuje pravdepodobnosť za
nechania fajčenia. 

Strategický pristup by mal zahŕňať : 

- Zavedenie edukačných programov s cieľom povzbudiť ľudí, aby chceli 
prestať fajčiť . 

- Zhodnotenie a zavedenie efektívnych spôsobov v liečbe nikotínovej zá
vislosti a prevencie zlyhania (recidívy) do programov, ktoré súvisia s pre
venciou chorôb zapríčinených fajčením, plánova stratégií vrátane primárnej 
zdravotnej starostlivosti. 

- Zavedenie programov školenia v technikách liečby závislosti od ni
kotínu pre zdravotníckych pracovníkov, lekárov, zdravotné sestry, stomato
lógov a farmaceutov, učiteľov a sociálnych pracovníkov. 

- Zriadenie programov na diagnostikovanie závislosti , na liečbu a pora
denstvo na odvykanie od fajčenia pre pracovníkov, ktorí pracujú v primár
nej zdravotnej starostlivosti. 

Predaj tabaku a informácie pre spotrebiteľa 

Spotrebitelia by mali byť informovaní do takej miery, aby vedeli rozpoz
nať riziká fajčenia prostredníctvom zreteľných, špecifických a zrozumi-
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teľných zdravotných varovaní. Tieto špecifické varovania by mali byť uve
dené na každej škatuľke tabakových výrobkov. Ostatné varovania, obsa
hujúce informácie o karcinogénnych a toxických látkach, majú byť dostupné 
pre každého spotrebiteľa. 

Strategický prístup by mal zahŕňať : 

- Prijatie štandardov na kontrolu tabakových výrobkov, vrátane štandar
dov na testovanie a meranie, obal, výrobu a spracovanie takýchto výrobkov 
a tiež spoluprácu pri rozvíjaní a harmonizácii týchto štandardov. 

- Povinnosť uvádzať všetky zložky tabakových výrobkov výrobcami, 
vrátane detailov o väčšine zložiek a prísad, hlavných zložiek tabakového dy
mu, jeho škodlivosti, karcinogénnosti a návykovosti . Podporiť prístup verej
nosti k týmto druhom informácií. 

- Zákaz používania termínov ako "low tar", "light", "ul tra light", "miid" 
a iných podobných výrazov, ktoré majú priamou či nepriamou cestou vytvo
riť dojem o menšej škodlivosti takto označených tabakových výrobkov na 
rozdiel od iných. 

- Zabezpečiť, aby každý tabakový produkt niesol zdravotné upozornenia. 
Hlavné varovanie má pokrývať najmenej 30 % prednej strany obalu taba
kových výrobkov a dodatočné varovanie má pokrývať najmenej 40 % zadnej 
strany balenia tabakových výrobkov. 

Zabezpečiť, aby tieto upozornenia a varovania obsahovali informáciu 
o jedovatom obsahu tabakových výrobkov, obzvlášť dechtu, nikotínu a oxidu 
uhoľnatého, ktoré sú uvedené v jazyku krajiny, v ktorej sa výrobok predáva. 

Opatrenia na úrovni znižovania ponuky tabaku 

Nedovolený obchod 

Pašovaním vláda stráca daňové príjmy a posilňuje kriminálne orga
nizácie a korupciu. Pašovanie je problém na národnej a medzinárodnej 
úrovni. Účinky kontroly tabaku v jednom štáte môžu mať za následok ná
rast či pokles pašovania a nedovoleného obchodu v inom štáte či štátoch. 
Z tohto dôvodu je z hľadiska potláčania nedovoleného obchodu účinná me
dzinárodná cezhraničná spolupráca s cieľom odhaľovať pašovateľov tabaku 
a tabakových výrobkov. 
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Strategický prístup by mal zahŕňať: 
- Prijatie takých opatrení, aby všetky balenia tabakových výrobkov, kto

ré sa predávajú alebo vyrábajú, niesli potrebné obchodné označenia a in
formácie o výrobkoch, ktoré by ich dovoľovali sledovať a vyhľadávať. 

- Monitoring a zber dát o cezhraničnom obchode s tabakovými produkt
mi vrátane nedovoleného obchodu a výmeny informácií medzi príslušnými 
a medzinárodnými orgánmi. 

- Uzákonenie zodpovedajúcej medzinárodnej legislatívy a pokút. 

Predaj mladým ľudom 

Medzinárodné skúsenosti nasvedčujú tomu, že veľmi ťažko sa dá kontro
lovať vekové obmedzenie na predaj tabakových výrobkov mladým ľudom. 
Napriek tomu sa dá zaviesť prísna kontrola predajcov cez systém licenčnej 
kontroly a prostredníctvom znižovania všetkých neosobných a podporujú
cich spôsobov predaja a distribúcie. Uzákonenie vekových obmedzení by ma
lo byť len jednou časťou zo súboru opatrení s cieľom obmedziť dostupnosť ta
bakových výrobkov. 

Strategický pristup by mal zahŕňať: 
- Zákaz predaja tabakových výrobkov osobám pod hranicou 18 rokov. 
- Požadovať od predajcov, aby žiadali od mladistvých nákupcov tabako-

vých produktov, aby sa preukázali dokladom totožnosti alebo iným dokla
dom, ktorým potvrdia stanovený vek na nákup tabakových výrobkov. 

Dotácie na pestovanie tabaku 

Ochrana verejného zdravia má prioritu pred pestovaním tabaku a rozvo
jom obchodu. Cieľom by mala byť minimalizácia až zrušenie dotácií na pes
tovanie tabaku. 

Monitoring, hodnotenie, správy o situácii vo fajčení 
a politika kontroly tabaku 

Efektívny monitorovací a hodnotiaci systém dovoľuje určiť špecifické po
treby a následne určiť opatrenia. V rámci medzinárodnej spolupráce a moni-

113 



R. OCHABA / NÁVRH NÁRODNÉHO PROGRAMU KONTROLY 
TABAKU A JEHO VÝCHODISKÁ 

toringu je potrebná štandardizácia na zavedenie európskeho monitorovacie
ho systému, ktorý dovolí zhodnotiť situáciu v rámci Európy. 

Strategický prístup by mal zahŕňať : 

- Zvyšovanie finančnej podpory pre monitoring, hodnotenie a ohlasova
nie prevalencie a incidencie fajčenia a jeho škodlivých účinkov, podobne aj 
účinkov pasívneho fajčenia . 

- Rozšírenie relevantných informácií k osobnostiam zo spoločenského 

a kultúrneho života, k médiám a zdravotníckym pracovníkom. 
- Vydávanie pravidelných správ o hodnotení národnej politiky na kon

trolu tabaku, fajčiarskej prevalencie a na to sa vzťahujúcich škodlivých 
následkov. 

Strategichý rámec pre medzinárodnú spoluprácu: nástroje, 
mechanizmy a medzní hy spolupráce 

Množstvo opatrení, ktoré sa má prijať v napÍňaní politiky kontroly taba
ku je nadnárodnej povahy a teda nemôžu byť zavedené len vzhľadom na 
národné záujmy. V záujme zmenšovania rozdielov úrovne politiky kontroly 
tabaku (koordinácia daňovej politiky, opatrenia na úrovni potláčania pašo
vania, cezhraničná reklama, monitoring a metódy získavania nových in
formácií) v Európe je žiaduce spolupracovať na báze medzinárodnej spo
lupráce. 

Medzi nástroje medzinárodnej spolupráce považujeme: 
- Vybudovanie medzinárodného výboru na kontrolu tabaku. 
- Zabezpečenie medzinárodnej podpory budovania národných kompeten-

cií na kontrolu tabaku. 
- Posilnenie medzinárodnej spolupráce. 
- Uľahčovanie výmeny informácií, technickej spolupráce a monitorova-

nia. 

V tomto smere bude Národný koordinátor na kontrolu tabaku podporo
vať a koordinovať rozvíjanie nástrojov a mechanizmov na podporu medziná
rodnej spolupráce. 
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Spolupráca na budovaní medzinárodného výboru 

Špecifickou medzinárodnou činnosťou, mechanizmami a nástrojmi v tejto 
oblasti sú: 

- Zdôrazňovanie kontroly tabaku ako dôležitej otázky pre politickú agen
du. 

- Predloženie rozdielnych aspektov kontroly tabaku na konferenciách 
ministrov a iných adekvátnych konferenciách so zameraním na verejné 
zdravie. 

- Uľahčovanie celoeurópskej a medzivládnej spolupráce na vyjednáva
niach, prijatí a zavedení Rámcového dohovoru na kontrolu tabaku vrátane 
protokolov. 

Medzinárodná podpora budovania národných kompetencií 

Špecifickou medzinárodnou činnosťou, mechanizmami a nástrojmi v tejto 
oblasti sú: 

- Zabezpečenie technického poradenstva a podpory na stanovenie po
trieb, rozvoja a posilnenie Národného programu kontroly tabaku. 

- Využitie dvojročných dohôd o spolupráci medzi Regionálnou kan
celáriou SZO pre Európu a vládou na podporu aktivít na Slovensku. 

- Z databázy SZO, ktorá vzniká na účely vývojových programov na poli 
kontroly tabaku, získavať zdroje na kontrolu tabaku v SR. 

- Zapájať politikov a zdravotníckych pracovníkov do medzinárodných 
školení v kontrole tabaku. 

- Podporovať mimovládne organizácie a iné siete v rámci spoločnosti 
na budovanie kapacít na kontrolu tabaku. Získavať zdroje zo SZO a iných 
medzinárodných organizácií a nadácií. 

- Podpora medzinárodných kampaní v kontrole tabaku (Svetový deň bez 
tabaku, Svetový deň zdravia, Quit and Win) prostredníctvom rozvíjania 
a šírenia materiálov, podporovať národné a celoeurópske súťaže. 

- Získanie medzinárodnej podpory pre činnosť Národného koordinátora 
na kontrolu tabaku. 

Posilnenie medzinárodnej spolupráce 

Špecifická medzinárodná činnosť, mechanizmy a nástroje v tejto oblasti 
sú: 

115 



R. OCHABA / NÁVRH NÁRODNÉHO PROGRAMU KONTROLY 
TABAKU A JEHO VÝCHODISKÁ 

- Pomoc pri vytvorení Európskej koalície na kontrolu tabaku pod ve
dením SZO. Spolupracovať s medzinárodnými inštitúciami ako Svetová ban
ka, Európska komisia , Medzinárodná organizácia práce so sieťou mimo
vládnych organizácií a s inými spoločnosťami podieľajúcimi sa na kontrole 
tabaku. 

- Zavedenie efektívnych mechanizmov pre vzájomnú spoluprácu na kon
trole tabaku v jednotlivých krajinách . 

Výmena informácií, technichá spolupráca a monitoring 

Špecifická medzinárodná činnosť, mechanizmy a nástroje v tejto oblasti 
su: 

- Prispieť k posilneniu európskej siete národných koordinátorov ako po
mocného medzivládneho mechanizmu na monitorovanie Národného progra
mu kontroly tabaku. 

- Prispieť k posilneniu roly regionálnej kancelárie SZO ako strediska 
určeného na výmenu informácií a dokumentácie v oblasti technickej, poli
tickej a právnej s cielom rozvíjania aktivít a odporúčaní, ktoré sú založené 
na dôkazoch. 

- Rozširovanie technických informácií na špecifické otázky kontroly ta
baku, medzi ktoré patrí: ekonomika predaja tabaku, harmonizácia daní, 
upravovanie obsahu a množstva škodlivín v tabakových výrobkoch, opatre
nia na úrovni potláčania nedovoleného obchodu, cezhraničná reklama a po
dobne . Výmena informácií by mala prebiehať medzi ústrednými orgánmi 
štátnej správy a SZO, národným koordinátorom na kontrolu tabaku, 
Európskou komisiou, Svetovou bankou a podobne. 

- Prispieť k rozvíjaniu európskeho monitorovacieho systému vrátane vyt
vorenia štandardizovaných nástrojov na meranie determinantov, ktoré vedú 
k fajčeniu medzi mladými a dospelými. 

116 


