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Tento deň bol vyhlásený Svetovou 
zdravotníckou organizáciou za 
Svetový deň bez tabaku (World 

No Tobacco Day).  

Zmyslom 31. mája je zlepšiť 
informovanie o nepriaznivých 
zdravotných následkoch fajčenia v 
mladom veku a podporiť všetky 
aktivity a chrániť deti a mládež 
pred aktívnym, ale aj pasívnym 

fajčením.  

HESLO : 

TABAK -  SMRTEĽNÝ V KAŽDEJ PODOBE 

NEFAJČIARSKY DEŇ Je jedným zo spôsobov ako ľuďom 

pripomenúť žalostné následky fajčenia 
Je podporovaný Medzinárodnou úniou boja proti rakovine (UICC).  
 

HLAVNÝM CIEĽOM je presvedčiť ľudí, aby sa vzdali tejto drogy  a 

spoločne vyvinuli úsilie boja proti zákerným chorobám vedúcich k 
predčasnej smrti 
zamyslieť sa nad dôsledkami zlozvyku fajčenia s mnohokrát 
katastrofálnymi následkami a skoncovať s ním!  
 

NEZABÚDAJTE  na nebezpečenstvá pasívneho fajčenia a bráňte sa. 

VÁŽTE SI SAMÝCH SEBA A NEFAJČITE, pretože fajčenie 

spôsobuje vážne zdravotné problémy.  
Je dokázané, že fajčenie má negatívne účinky na každý jeden ľudský 
orgán.  



LÁTKY   
NACHÁDZAJÚCE  SA  V CIGARETÁCH  A  ICH 
ÚČINKY: 

 

 

CIGARETA - NEVINNÁ ?! 

Na pohľad neškodná, po zapálení zradná. 
OBSAHUJE PRIBLIŽNE 4000 CHEMICKÝCH LÁTOK namiešaných 
v lahodnom koktaile, ktorý tvoria rakovinotvorné chemikálie, jedy 
a návykové látky.  
NIKOTÍN 
ktorý sa dostáva do mozgu do 10 sekúnd po tom, ako človek vdýchne cigaretový 
dym.  Dostane sa do každej časti tela, dokonca i do materského mlieka. Nikotín 
vyvoláva závislosť. 

OXID UHOĽNATÝ  
pôsobí na hemoglobín, ktorý sa nachádza v červených krvinkách a eliminuje ich 
schopnosť prenášať kyslík. 

ARZÉN  
spôsobuje rakovinu a poškodenie srdcovo-cievneho systému. 

KADMIUM  
je zodpovedné za vznik rakoviny a poškodenie obličiek. 

BENZÉN (BENZOL) 
spôsobuje leukémiu. 

FORMALDEHYD 
sa využíva pri ničení baktérií, uchovávaní mŕtvol a v cigaretách spôsobuje 
predovšetkým problémy s dýchacím ústrojenstvom. 

POLÓNIUM 
sa zaraďuje medzi rádioaktívne prvky a vyžaruje škodlivý druh žiarenia. 

AMONIAK 
nájdete napríklad v niektorých čistiacich prostriedkoch určených pre toalety 
a v cigarete zvyšuje návykovú silu nikotínu. 

OSTATNÉ nespomenuté KARCINOGÉNNE LÁTKY 
negatívne ovplyvňujú gény zodpovedné za správny a normálny rast buniek. 
 

Regionálna úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi, 
oddelenie Podpory zdravia a výchovy k zdraviu 


