
Svetový deň  
bez tabaku 

 
 

Od roku 1987 oslavuje WHO každoročne 31. mája Svetový 

deň bez tabaku (World No Tobacco Day – WNTD). 

Cieľom tohto dňa je vyzdvihnúť zdravotné riziká spojené s užívaním tabaku a 

podporovať stratégie redukovania jeho konzumácie.  

Vo svete fajčí približne 1,1 miliardy ľudí. Predpokladá sa, že do roku 2025 sa toto 

číslo zvýši na 1,6 miliardy.  

Podľa WHO na ochorenia súvisiace s fajčením zomiera ročne 3,5 milióna a ide 

o druhou príčinou  úmrtí na chronické ochorenia.   

Názov tohtoročnej kampane: 

 

Tabak – hrozba pre rozvoj 
Tobacco – a threat to development 

 

 

Cieľom kampane je poukázať na negatívny dopad užívania tabakových výrobkov na 

zdravie a tím aj na ekonomiku a trvalý rozvoj, ale aj poukázať na potrebu informovanosti 

verejnosti o negatívnych účinkoch fajčenia na naše zdravie.  

Taktiež sa kampaň zameriava na podporu vlád, aby prijímali opatrenia na zníženie 

ponuky a dopytu po tabakových výrobkoch.  

 

Je dôležité: 

- upriamiť pozornosť medzi užívaním 

tabakových výrobkov, kontrolou tabaku 

a trvalo udržateľným rozvojom krajín, 

- povzbudiť krajiny aby kontrolu tabaku 

zahrnuli to projektov trvalo udržateľného 

rozvoja, 

- podpora štátov v boji proti tabakovému 

priemyslu a v boji proti lobistickým 

skupinám v politike, 

- podpora účasti verejnosti na aktivitách, 

ktorých cieľom kontrola tabaku, 

 



Fajčenie predstavuje jeden z najzávažnejších 

celospoločenských zdravotníckych problémov 

v súčasnosti. 
Medzi ochorenia, ktoré postihujú fajčiara nepatrí 

len rakovina pľúc a srdcovo-cievne ochorenia, 

ktoré sa uvádzajú najčastejšie, ale môžeme sem 

zaradiť niekoľko ďalších ochorení, ktoré 

poškodzujú takmer všetky orgány nášho tela.  

 

Ešte na začiatku 20 storočia sa fajčenie považovalo 

za spoločenský akt bez negatívneho dopadu. 

V súčasnosti aj keď cigarety patri medzi legálne 

drogy, vieme, že nikotín ako hlavná zložka cigariet 

je vysoko návykový zložka, porovnateľná 

s návykom pri tvrdých drogách.  

 

 

Fajčenie predstavuje záťaž nielen pre naše telo, ale aj ekonomiku. Pre fajčiara a jeho 

rodinu sa zvyšujú výdavky, kvôli nakupovaniu cigariet, zvýšená chorobnosť = 

práceneschopnosť/ invalidita, čo sú tiež faktory, ktoré znižujú finančný príjem jednotlivca, ale 

aj jeho rodiny. Pre zamestnávateľa sa zvyšujú výdavky predovšetkým pre práceneschopnosť 

zamestnanca, strata pracovného času kvôli fajčeniu, vyššie zdravotné a sociálne odvody, 

zvýšené investície pre ochranu nefajčiarov. Pre spoločnosť je ekonomická záťaž spôsobená 

najmä pre zvýšené náklady na zdravotnú a sociálnu starostlivosť.  

 

Tabak predstavuje záťaž nielen pre jednotlivcov, ale aj pre štátne rozpočty. Aj keď sa 

daň za cigarety zvyšuje, je veľké množstvo finančných prostriedkov, ktoré sa musí investovať 

do zdravotného a sociálneho poistenia na vykrytie výdavkov spojených s chorobnosťou, 

práceneschopnosťou, ale aj s predčasným úmrtím fajčiara.  

 

Čím sa viac investuje do obmedzenia dostupnosti tabaku, do prevencie fajčenia, ale aj 

podpory služieb na odvykanie od fajčenia, tým viac sa investuje do zdravia a tým pádom aj 

do prosperity a ekonomického rozvoja krajín.  

Preto je potrebné problematiku fajčenia chápať nielen ako závažný rizikový 

faktor vzniku ochorení, ale aj negatívny faktor, ktorý je hrozbou pre rozvoj krajín.  

 

 

Vypracovalo oddelenie: Výchova k zdraviu 
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