
31. máj 2015 
Svetový deň bez tabaku 

 

 
 



 
 

Svetový deň bez tabaku 
World No Tobacco Day 

  
Od roku 1987 oslavuje WHO každoročne 31. mája 
Svetový deň bez tabaku (World No Tobacco Day - 
WNTD), ktorého cieľom je vyzdvihnúť zdravotné 
riziká spojené s užívaním tabaku a podporovať 

efektívne stratégie redukovania jeho konzumácie.  
 

Užívanie tabaku je celosvetovo druhou príčinou 
úmrtí na chronické ochorenia a je zodpovedné za 

úmrtie jedného z desiatich dospelých. WHO 
využíva tento deň na upútanie pozornosti na 

škodlivé účinky tabakového marketingu a fajčenia. 
 

V roku 2003 prijala WHO Rámcový dohovor na 
kontrolu tabaku. Je to medzinárodný dohovor 
zameraný na komplexný boj proti užívaniu 
tabakových výrobkov. V súčasnosti má 168 

účastníckych strán (štátov) vrátane Slovenska.  
 

Viac na www.who.int/fctc 
 
 
 
 



Zastavme nezákonné obchodovanie s 
tabakovými výrobkami ! 

 
Stop illicit trade of tobacco products 

 
      Svetový deň bez tabaku 2015 vyzýva členské štáty, aby spolupracovali pri 

zastavení nezákonného obchodovania s tabakovými výrobkami. Nedovolené 

obchodovanie s tabakovými výrobkami je významným globálnym problémom, 

z pohľadu zdravia, práva, ekonomiky, vlády a korupcie.  

      Každá desiata cigareta spotrebovaná vo svete je podľa štúdií 

predmetom nezákonného obchodovania. Európska komisia odhaduje, že 

straty na colných a daňových príjmoch pre EÚ a jej členské štáty v dôsledku 

nezákonného obchodovania s cigaretami činia ročne viac ako 10 mld. Euro.     

       Nezákonný obchod nie je len problémom krajín s vysokými príjmami, 

takmer všetky krajiny na celom svete sú predmetom nezákonného obchodu v tej 

či onej podobe. V reakcii na túto hrozbu medzinárodné spoločenstvo 

prerokovalo a prijalo v novembri 2012 Protokol na odstránenie nezákonného 

obchodu s tabakovými výrobkami, prvý protokol k Rámcovému dohovoru 

Svetovej zdravotníckej organizácie o kontrole tabaku (Framework Convention 

on Tobacco Control, FCTC). 

 

Ciele kampane k Svetovému dňu bez tabaku 2015 

• Zvýšiť povedomie o škodách na zdraví ľudí v dôsledku nezákonného 

obchodu s tabakovými výrobkami najmä u mládeže a osôb s nízkymi 

príjmami, spôsobených  ľahkou dostupnosťou týchto produktov, 

vzhľadom k ich nízkej cene . 

• Ukážte, ako sú podkopávané prostredníctvom nedovoleného obchodu 

s tabakovými výrobkami výsledky zdravotníckej starostlivosti  



a programov obmedzujúcich spotrebu tabaku a politiky zvyšovania daní 

a cien tabakových výrobkov, zavedenie grafických zdravotných varovaní 

a ďalšie opatrenia. 

• Ukážte, ako sa tabakový priemysel podieľa na nezákonnom obchode 

s tabakovými výrobkami. 

• Zdôraznite, ako je nezákonný obchod s tabakovými výrobkami 

prostriedkom hromadenia bohatstva pre zločinecké skupiny 

k financovaniu ďalších aktivít organizovaného zločinu, vrátane drog, 

obchodovaniu s ľuďmi a so zbraňami, rovnako ako terorizmu.  

• Podporujte ratifikáciu, pristúpenie k Protokolu k odstráneniu 

nezákonného obchodu s tabakovými výrobkami všetkými zmluvnými 

stranami FCTC, jeho skoré uvedenie do platnosti a využívaním 

prostredníctvom aktívnej účasti všetkých zainteresovaných subjektov. 

 

     Globálna tabaková epidémia zabíja šesť miliónov ľudí ročne, z toho viac 

ako 600 000 osôb sú nefajčiari zomierajúci na následky pasívneho fajčenia. 

Ak nebudeme  jednať, epidémia zabije viac než 8 miliónov ľudí ročne do 

roku 2030. Viac ako 80,0% úmrtí, ktorým je možné predísť prevenciou, 

pripadne na ľudí, ktorí žijú v krajinách s nízkymi a strednými príjmami.  

 

ZÁSADNÉ  VEREJNÉ INFORMÁCIE 

      Nezákonný obchod s tabakovými výrobkami poškodzuje vaše 

zdravie a vaše záujmy. Prečo ? 

• Nezákonné tabakové výrobky privádzajú mladých ľudí 

k experimentovaniu s tabakom a jeho užívaniu, pretože sú cenovo 

dostupnejšie. Tieto nezákonné produkty uvádzajú mladých užívateľov 

tabaku do omylu tým, že často nezobrazujú zdravotné varovania 

a niekedy tiež zapájajú deti do nezákonných predajných aktivít. 



• Nezákonný obchod ochudobňuje vlády o daňové príjmy, ktoré by inak 

boli vynaložené na poskytovanie verejných služieb a miesto toho 

smerujú tieto finančné prostriedky do rúk zločincov.  

• Nezákonný obchod posilňuje korupciu a oslabuje riadnu verejnú 

správu. 

• Tabakové spoločnosti boli už v minulosti zníme tým, že využívali 

medzery v systémoch riadenia kontroly tabaku a zapájali sa do 

nezákonného obchodu s tabakovými výrobkami. 

 

VÝZVA  K AKCII 

Pre tvorcov politík  

• Je potrebné, aby si tvorcovia politík uvedomili, že nezákonný obchod 

s tabakom zhoršuje nie len globálnu tabakovú epidémiu a jej negatívne 

zdravotné následky, ale že má aj vplyv na bezpečnosť prostredníctvom 

financovania organizovanej trestnej činnosti, vrátane drog, obchodu 

s ľuďmi a so zbraňami, rovnako ako terorizmu. 

• Ratifikácia Protokolu k odstráneniu nezákonného obchodu s tabakovými 

výrobkami je potrebná ako odpoveď na finančné, právne a zdravotné 

dôsledky nezákonného obchodu s tabakovými výrobkami. 

 

Pre verejnosť  

• Verejnosť by si mala uvedomiť nepriaznivé zdravotné, ekonomické 

a sociálne dôsledky nezákonného obchodu s tabakovými výrobkami, 

včítane s prepojením s obchodovaním s ľuďmi a organizovaním drogovej 

trestnej činnosti. 

• Verejnosť sa môže pripojiť ku kampani, a to aj prostredníctvom 

sociálnych médií, aby tak boli posilnené informácie a doporučenia, ktoré 

vydávajú vlády a WHO k potlačeniu nezákonného obchodu s tabakovými 

výrobkami.  



Pre akademickú sféru  

• Akademické inštitúcie môžu realizovať výskum zameraný na 

nezákonný obchod s tabakovými výrobkami, aby zdokumentovali jeho 

negatívny dopad, či na výhody obmedzenia obchodu s nelegálnymi 

tabakovými výrobkami pre zdravie, štátne financie a kontrolu trestnej 

činnosti. 

• Ďalšou témou výskumu je aktívna rola tabakového priemyslu 

v podpore nezákonného obchodu s tabakovými výrobkami. 

 

 
Viac na www.who.int/campaigns/no-tobacco-day/2015/event/en/ 

 

Spracovalo: 
Oddelenie výchovy k zdraviu, RÚVZ Trenčín 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


