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Pripravme sa na jednotné štandardizované obaly 

Get ready for plain packaging 
      Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyzýva pri príležitosti Svetového dňa bez 
tabaku 31. Mája 2016 všetky štáty, aby sa pripravili na prijatie jednotných 
všeobecných obalov tabakových výrobkov.  

      Jednotné obaly sú dôležitým opatrením k znižovaniu dopytu po tabakových 
výrobkoch. Znižujú ich atraktivitu, obmedzujú využívanie ich obalov na reklamu, 
obmedzujú zavádzajúci vplyv balenia a označovania a zvyšujú účinnosť zdravotných 
varovaní.  

      WHO a jej partneri každoročne vyhlasujú 31. Máj za Svetová deň bez tabaku – 
WNTD. Zdôrazňujú zdravotné riziká spojené s užívaním tabaku a zasadzujú sa 
o efektívne politiky k znižovaniu spotreby tabaku.  

      WHO z príležitosti uvedeného dňa vyzýva všetky štáty , aby sa pripravili na 
jednotné štandardizované obaly tabakových výrobkov. Jednotné balenie tabakových 
výrobkov zahŕňajú opatrenia, ktoré zamedzujú alebo zakazujú používať na obaly logá, 
farby, obrázky značiek, alebo propagačné informácie iné, než sú názvy značiek 
a produktov, zobrazené v štandardnej farbe a štýle písma.  

      Pokyny k článkom 11 a 13 Rámcovej dohody WHO  o kontrole tabaku (WHO FCTC) 
odporúčajú,  aby strany štátov prijatie jednotných štandardizovaných obalov cigariet 
zvážili.  

      Jednotné balenie  stavia na ďalších opatreniach ako súčasť komplexného multi-
rezortného prístupu ku kontrole tabaku. Tvorcovia politík, občianska spoločnosť 
a verejnosť môžu podniknúť kroky, aby zabezpečili, že ich vlády prijatie unifikovaného 
balenia vezmú na vedomie.  

Fakty o jednotnom balení tabakových výrobkov 

 prvým štátom, ktorý úplne zaviedol jednotné balenie tabakových 
výrobkov bola Austrália, v decembri 2012 

 v roku 2015 prijali zákony k zavedeniu jednotného balenia od mája 2016 
Írsko, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska a Francúzsko 



 ďalšie krajiny sa nachádzajú v pokročilom štádiu zvažovania prijatia 
zákonov zavádzajúcich jednotné štandardizované balenie tabakových 
výrobkov 

Ciele kampane Svetového dňa bez tabaku 2016 

Svetový deň bez tabaku si kladie za cieľ: 

 klásť dôraz na jednotné balenie tabakových výrobkov, ako súčasť komplexného, 
multi-rezortného prístupu ku kontrole tabaku 

 prispieť k rozvoju politík členských štátov a globalizácii jednotného balenia tým, že 
poskytuje poučné, spoľahlivé a presvedčivé informácie 

 povzbudí členské štáty pri posilňovaní opatrení týkajúcich sa balenia a označovania 
tabakových výrobkov a obmedzenie ich reklamy, propagácie a sponzorstva, aby sa 
postupne usilovali o zavedenie jednotného balenia tabakových výrobkov 

 podporovať členské štáty a občiansku spoločnosť pri obrane politických rozhodnutí 
vedúcich k prijatiu zákonov o zavedení jednotného balenia proti nežiaducemu 
ovplyvňovaniu zo strany tabakového priemyslu 

Tabak zabíja každý rok približne 6 miliónov ľudí 

      Viac než  5 miliónov z týchto úmrtí sú výsledkom priameho používania 
tabaku, a viac ako 600 tisíc úmrtí je výsledkom pasívneho fajčenia – fajčenia 
z druhej ruky. Temer 80,0% z 1 miliardy fajčiarov žije v krajinách s nízkymi 
a strednými príjmami. 

      V roku 2004 bolo 28,0% úmrtí v dôsledku pasívneho fajčenia u detí.  
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