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V spojitosti s iniciatívami medzinárodných organizácií, akými sú WHO, Svetová 
banka či Európska únia a mnohými mimovládnymi organizáciami sa čoraz častejšie 
hovorí o potrebe definovania kontroly tabaku a v tejto súvislosti aj ďalších nástrojov, 
ktoré s ňou bezprostredne súvisia. WHO už desaťročia upozorňuje na potrebu ochra
ny a podpory zdravia v súvislosti so škodami, ktoré spôsobuje pandémia fajčenia . 

Vyústenim jej iniciatív je príprava a koordinácia aktivit spojených s Rámcovou do
hodou na kontrolu tabaku ako v histórii prvým právnym dokumentom týkajúcim sa 
kontroly tabaku. Svetová banka síce len nedávno, ale predsa ponúkla komplexnú 
štúdiu o dopadoch fajčenia na ekonomiku štátov. Na Slovensku sme dočkali ojedi
nelého prekladu publikácie Zastavme epidémiu, kde sa predstavujú niektoré 
dôležité nástroje v oblasti eliminácie tabakovej epidémie aj v ekonomických súvislo
stiach. Do tretice EÚ prostrednictvom svojich posledných rezolúcií a súčasných 
návrhov v oblasti reklamy prikladá kontrole tabaku podstatný dôraz, ktorých 
uplatňova nim sa znižia takto spôsobené škody. 

Na tomto mieste sa teda v stručnosti pokúsime definovať pojem kontrola tabaku, 
národný koordinátor na kontrolu tabaku, inštitucionálnu bázu, legislatívne aspekty 
a napokon najdôležitejšie programy v oblasti kontroly tabaku. 

Slovenská republika tieto trendy spomínaných inštitúcií monitoruje a v rámci 
procesu kontroly tabaku implementuje do miestnych pomerov na mnohých úrov
niach. Samozrejme, o procese hovoríme preto, že otázka kontroly tabaku je dlhodobá 
záležitosť s možnosťou participácie mnohých inštitúcií a rezortov. V tomto ohrade na 
Slovensku pracuje Národný koordinačný výbor na kontrolu tabaku a národný koo. 
dinátor na kontrolu tabaku. 
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Kontrola tabaku sa v podstate doteraz dostatočne jasne nedefinovala pre svoju 
sťaženú uchopiteInosť. Vo všeobecnosti tak ako v súvislosti s prevenciou drogových 
závislostí môžeme hovoriť ako o opatreniach na zniženie dopytu a ponuky tabaku. 
Do tohto širokého rámca možno konkrétnejšie zaradiť súbor opatreni určených na 
odstránenie zdraviu škodlivého vplyvu - fajčenia . Opatrenia sa skladajú z aspektov: 

1. legislatívnych, 
2. cenových a daňových , 

3. výchovy a vzdelávania, 
4. poradensko-liečebných . 

Národný koordinátor na kontrolu tabaku je osoba menovaná ministerstvom 
zdravotnictva na účely spolupráce a zodpovednosti na aktivitách súvisiacich s kon
trolou tabaku v intenciách cieIov WHO. Medzi základné úlohy koordinátora patrí: 

- prezentovať pohfad ministerstva zdravotnictva na otázky spojené s verejným 
zdravotnictvom v oblasti kontroly tabaku. V tomto smere sa od koordinátorov žiada, 
aby zabezpečili plánovanie a implementáciu projektov, ktoré súvisia s Európskou 
stratégiou kontroly tabaku hlavne v oblasti vytvárania ľudských zdrojov a kapacít. 

- Zabezpečiť podporu na zavedenie Európskeho monitorovacieho systému na ta
bakovú kontrolu, v tejto súvislosti poskytovať nové dáta a údaje a napomáhať apli
kovaniu medzinárodne uznaných prieskumov v krajine. 

- Šíriť údaje a informácie získané z WHO a z iných medzinárodných zdrojov, 
uľahčovať komunikáciu a obhajobu tabakovej kontroly, podobne aj výmenu skúse
ností, pohľadov a plánov s inými národnými koordinátormi a medzinárodnými part
nermi. 

- Participácia na poradenskom procese pre potreby WHO v nadväznosti na me
dzinárodné a technické aspekty tabakovej kontroly. 

- Koordinátor je adekvátne spojený s prácou koordinačného orgánu na kontrolu 
tabaku a priprave politiky kontroly tabaku. V neposlednom rade má byť schopný 
získavať podporu z iných národných ustanovizní a odborníkov. 

SR sa prostredníctvom koordinátora zapája do projektov WHO a iniciatív. Na
posledy sme sa prihlásili ku globálnemu prieskumu fajčenia mladých. Predtým ku 
programu Quit and Win. V rámci medzinárodných stratégií koordinátor pripravuje 
Národný program kontroly tabaku. Jednou z posledných iniciatív koordinátora je 
aproximácia práva EÚ v oblasti politiky kontroly tabaku v časti o ochrane nefajčia
rov. Veľmi dôležitou sa javila otázka zapojenia mimovládnych organizácií do procesu 
kontroly tabaku, čo sa v rozhodujúcej miere podarilo. 

Keďže o kontrole tabaku hovoríme ako o spolupráci v rámci rezortov a iných 
inštitúcií spadajúcich tiež mimo oblasť zdravotnictva, v stručnosti si vymenujme 
inštitúcie poskytujúce bázu na kontrolu tabaku. Národný koordínačný výbor na kon
trolu tabaku je poradný orgán Koordinačnej rady na ochranu a podporu zdravia 
v oblasti vytvorenia Národného programu kontroly tabaku a implementácie Rámco
vej dohody na kontrolu tábaku . Národný koordinačný výbor má svoj štatút, pod
mienky členstva s prioritným zastúpením pracovnikov z rôznych mimozdra
votníckych rezortov. 

Báza na kontrolu tabaku: 
Národný koordinačný výbor na kontrolu tabaku 
Koordinačný orgán na ochranu a podporu zdravia 
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NR SR - zákonodarný orgán SR 
vláda SR - výkonný orgán 
ministerstvá - koncepčné orgány, koordinačné orgány 
hlavný hygienik SR 
hlavný odbornik MZ SR pre drogové závislosti 
výbor NR SR pre zdravotnictvo - predkladá koncepčné materiály 
Štátny fakultný zdravotný ústav SR 
Štátne zdravotné ústavy v SR 
Centrum pre liečbu drogových závislostí 
Colný úrad 
Mimovládne organizácie (Stop fajčeniu, Spoločnosť pre zdravý životný štýl, Aso

ciácia zdravých miest) 
Jedným z najdôležitejších aspektov kontroly tabaku je legislatíva. Jej úroveň je 

hodnotená aj v zahraničí veľmi vysoko, na druhej strane je otázka vymožiteľnosti 
práva stále domácim problémom aj v oblasti, akou je kontrola tabaku. Žiaľ, tento as
pekt je zo strany národného koordinátora ťažko obsiahnu teľný a javi sa v tejto obla
sti ako jeden z najkomplikovanejších v súvislosti s praktickou kontrolou tabaku . 
Možno len v stručnosti predstaviť niektoré legislatívne normy upravujúce reklamu 
tabakových produktov, výrobu, ohlasovaciu povinnosť, ochranu a podporu nefajčenia 
a pod. 

- Ústava SR Č. 460/1992 v zneni neskorších predpisov. 
- Zákon o ochrane nefajčiarov Č . 67/1997 - vymedzuje základné pojmy, označova-

nie tabakových výrobkov, obsah škodlivých látok, obmedzenia a zákazy tabakovej 
reklamy, kontrolu a sankcie za nedodržiavanie a výšku pokút. 

- Vyhláška MP SR Č. 36/1997 o ohlasovani výroby potravín, tabakových výrob
kova kozmetických prostriedkov a o podmienkach ich uvádzania do obehu. Zákon 
upravuje podmienky ohlasovania výroby potravin a tabakových výrobkov pred uve
denim do obehu. 

- výnos MP SR a MZ SR z 19. okt. 1999, ktorým sa vydáva hlava potravinového 
kódexu SR, upravujúca tabakové výrobky. Výnos stanovuje látky, ktoré možno 
používať na výrobu tabakových výrobkov. Upravuje výrobu a dovoz tabakových 
výrobkov, dodatočné varovania, požiadavky na skladovanie a prepravu. 

- Zákon Č. 147/20010 reklame - zákon vymedzuje, čo možno považovať za rekla
mu a v § 6 upravuje reklamu tabakových výrobkov, kde sa reklama zakazuje a čo sa 
za reklamu nepovažuje . V § 10 stanovuje dozor nad dodržiavanim paragrafu. 

- Zákon Č. 308/2000 o vysielani a retransmisii a o zmene zákona o telekomu
nikáciách. Zákon stanovuje obmedzenia v súvislosti s vysielanim reklamy a tele
nákupu na tabakové výrobky. 

- Zákon Č. 449/2002 o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov. Zákon 
ustanovuje sadzby dane na tabakové produkty. 

- Vyhláška MF SR o označeni niektorých tabakových výrobkov kontrolnou 
známkou. 

- Zákon Č. 277/1994 o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov. 
Zákon hovori o liečebnej a preventívnej starostlivosti, práve na ochranu zdravia. 

- Národný program podpory zdravia Č. 1038 z 25. 11. 1999. Vládny program za
meraný na podporu a zlepšenie zdravotného stavu obyvateľov prostrednictvom sta
novenia priorit, stratégií, nástrojov. 
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- Národný program boja proti drogám do roku 2003 s výhľadom do roku 2008 
pokrýva oblasť prevencie, liečby a resocializácie, oblasť znižovania ponuky drog, 
oblasť masmediálnej politiky a medzinárodnej spolupráce. 

Napokon veľmi dôležitá je otázka programov, ktoré sú zamerané na podporu ne
fajčenia či ochranu nefajčiarov. Výpočet programov je skutočne stručný, spoločne 
s ich charakteristikou. Predpokladám, že už v krátkej budúcnosti sa im bude veno
vať širšia pozornosť. 

Školy podporujúce zdravie - program WHO od školského roku 1992/1993. Patri 
medzi projekt Národného programu na podporu zdravia. Do národnej siete je zara
dených 2000 škôl a školských zariadeni. Integrálnou súčasťou projektu je prevencia 
nefajčenia a podpora zdravia. Myšlienka škôl podporujúcich zdravie prešla v roku 
1991 pilotnými testmi v Maďarsku, Česku, Slovensku a Poľsku. Po jednaniach EÚ, 
Rady Európy, a európskej úradovne WHO sa dohodlo, že sa vypracuje projekt. 
Krátko nato bola vytvorená európska sieť škôl podporujúcich zdravie. Koordinátor 
projektu za SR je Dr. Broniš. 

CINDI - program WHO. Od roku 1993 sa zapojila SR. Hlavným cieľom je zlepšiť 
zdravotný stav obyvateľov, znížiť chorobnosť a úmrtnosť na kardiovaskulárne a on
kologické choroby prostrednictvom obmedzenia fajčenia, podporou fyzickej aktivity 
a pod. Koordinátorkou projektu je Dr. Avdičová. 

Quit and Win - projekt podporený WHO. Slovensko sa do projektu zapojilo v ro
koch 1998, 2000 a 2002. Súťaž je určená pre fajčiarov, vrátane zdravotníckych pra
covníkov, ktorí sa rozhodli prestať fajčiť. Koordinátori projektu sa každé dva roky 
doteraz striedali. Naposledy aktivity koordinovala Dr. Avdičová. 

GYTS - Globálny prieskum o fajčeni mladých. Realizovať sa bude po prvýkrát 
tento rok. Ide o prieskum fajčenia u žiakov 7. až 9. tried. Do výskumnej vzorky na 
Slovensku je zaradených 60 škôl. V tomto roku chce WHO dosiahnuť zapojenie viac 
ako 100 štátov. Výsledky prieskumu by slúžili na medzinárodné porovnávanie 
z hradiska zisťovania dopadov kontroly tabaku. Koordináciou projektu je poverený 
Dr. Baška. 

Zdravé pracoviská - Projekt WHO sa realizuje od roku 1994 pod garanciou ŠZÚ 
SR. Na základe analýzy zdravotného stavu obyvateľov vybraných profesií v podni
koch spolu s objektivizáciou faktorov práce a pracovného prostredia určil priority, 
vypracoval a skontroloval realizáciu intervenčných programov s cieľom zlepšiť pra
covné podmienky a odstránenia zlých návykov životného štýlu. Na základe skrínin
gových vyšetreni sa v rámci intervenčných aktivit zakladá sieť nefajčiarskych pra
covísk. 

Zdravé mestá - Projekt WHO realizovaný Asociáciou zdravých miest. Do siete je 
zapojených okolo 14 miest na Slovensku. Projekt je založený na vytvárani 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. 
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