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Nikotín

• V minulosti používaný ako pesticíd (na hubenie rastlinných škodcov).

• Pre silnú toxicitu bolo jeho používanie od 70
zakázané.

• Je podobný Ach a aktivuje nikotínové • Je podobný Ach a aktivuje nikotínové 
(nachádzajú sa na motorickej platničke, v gangliových bunkách, v dreni 
nadobličiek, CNS...).

• Nikotín podporuje uvoľňovanie adrenalínu, dopamínu a 
mozgu.

• Krátkodobo stimuluje k vyššej psychomotorickej výkonnosti, pozornosti 
a pamäťových výkonom.

V minulosti používaný ako pesticíd (na hubenie rastlinných škodcov).

Pre silnú toxicitu bolo jeho používanie od 70-tych rokov 20. stor. 

Je podobný Ach a aktivuje nikotínové acetylcholínové receptory Je podobný Ach a aktivuje nikotínové acetylcholínové receptory 
(nachádzajú sa na motorickej platničke, v gangliových bunkách, v dreni 

Nikotín podporuje uvoľňovanie adrenalínu, dopamínu a serotonínu v 

Krátkodobo stimuluje k vyššej psychomotorickej výkonnosti, pozornosti 



Najčastejšie spôsoby užívania nikotínu 

• Klasické cigarety
• nikotín, oxid uhoľnatý, kyanidy, dusičnany, dechtové látky, amoniak... a ďalších 

7000 chemických látok
• 40 sú priame karcinogény a 60 podporujú karcinogénny účinok
• chronický zápal priedušiek, CHOCHP, rakovina pľúc

podporuje vznik asi 1/3 všetkých nádorových ochorení• podporuje vznik asi 1/3 všetkých nádorových ochorení
• ateroskleróza (dolné končatiny, mozog...)

• Elektronické cigarety 
• nikotín rýchlo preniká do mozgu

• Žuvací tabak
• niekoľkonásobne vyššie dávky nikotínu než pri inhalovaní (vysoké riziko vzniku 

abstinenčných príznakov a u mladých ľudí aj psychiatrickej diagnózy)
• Kazuistika (17-ročný chlapec s poruchami myslenia, úzkosťou, nerozhodnosťou...)

Najčastejšie spôsoby užívania nikotínu 

nikotín, oxid uhoľnatý, kyanidy, dusičnany, dechtové látky, amoniak... a ďalších 

40 sú priame karcinogény a 60 podporujú karcinogénny účinok
chronický zápal priedušiek, CHOCHP, rakovina pľúc
podporuje vznik asi 1/3 všetkých nádorových ochorenípodporuje vznik asi 1/3 všetkých nádorových ochorení
ateroskleróza (dolné končatiny, mozog...)

y nikotínu než pri inhalovaní (vysoké riziko vzniku 
abstinenčných príznakov a u mladých ľudí aj psychiatrickej diagnózy)

ročný chlapec s poruchami myslenia, úzkosťou, nerozhodnosťou...)



Následky fajčenia na zdravie
• Globálna fajčiarska pandémia – viac než miliarda fajčiarov.
• Ročne zomrie na následky fajčenia 

fajčiarov a viac ako 1 milión pasívnych fajčiarov.
• Každých 7 sekúnd zomrie vo svete 1 fajčiar!
• V EÚ zomrie ročne do 1 milióna aktívnych fajčiarov, na Slovensku viac než     

10 000 úmrtí ročne (Ca, IM, NCMP, CHOCHP…)
• Polovica fajčiarov nad 40 rokov má CHOCHP (aditívny účinok so 

škodlivinami v prostredí - prach, azbest, kovy).
• Pasívne fajčenie – zvýšené riziko vzniku Ca pľúc a iných Ca, CHOCHP, 

astmy, ICHS, ORL zápalov a negatívny vplyv na vývin detí.
• Fajčenie skracuje život o 5 – 25 rokov (8).
• Tuhý fajčiar minie za 20 rokov na cigarety od 20 000 do 30 000 eur.
• Náklady na liečbu vs. náklady na prevenciu.

Následky fajčenia na zdravie
viac než miliarda fajčiarov.

Ročne zomrie na následky fajčenia viac než 8 miliónov aktívnych 
fajčiarov a viac ako 1 milión pasívnych fajčiarov.

Každých 7 sekúnd zomrie vo svete 1 fajčiar!
V EÚ zomrie ročne do 1 milióna aktívnych fajčiarov, na Slovensku viac než     
10 000 úmrtí ročne (Ca, IM, NCMP, CHOCHP…)

Polovica fajčiarov nad 40 rokov má CHOCHP (aditívny účinok so 
prach, azbest, kovy).

zvýšené riziko vzniku Ca pľúc a iných Ca, CHOCHP, 
astmy, ICHS, ORL zápalov a negatívny vplyv na vývin detí.

25 rokov (8).
Tuhý fajčiar minie za 20 rokov na cigarety od 20 000 do 30 000 eur.
Náklady na liečbu vs. náklady na prevenciu.



Slováci a fajčenie
• Fajčenie má na Slovensku dlhodobo klesajúci trend. 

• Pred desiatimi rokmi fajčilo okolo 40 % populácie na Slovensku, v
bolo 18,5 %. Od roku 2013 stúpa v SR

• V roku 2013 bolo 66,3 % nefajčiarov, zatiaľ čo v
• Zároveň klesá aj počet ľudí, ktorí vyfajčia viac ako 20 ks cigariet denne, v

ich bolo 2,9 %.ich bolo 2,9 %.

• Podľa správy ÚVZ SR teda stúpa percentuálny podiel Slovákov, ktorí 
nefajčia vôbec alebo fajčiť prestali. Klesá percentuálny podiel Slovákov, 
ktorí fajčia. Rozdiely však činia pár percent. 

• Výskum sa v roku 2019 konal na vzorke 3744 respondentov.
• https://www.uvzsr.sk – Vývoj fajčenia v Slovenskej republike (december 2020)

• Alarmujúce však je, že na Slovensku užívať tabak inhalovaním alebo žuvaním 
začínajú už deti na základnej škole a vnímajú to ako normálne/dospelé správanie. 

Fajčenie má na Slovensku dlhodobo klesajúci trend. 
Pred desiatimi rokmi fajčilo okolo 40 % populácie na Slovensku, v roku 2019 to 

SR podiel nefajčiarov.
roku 2013 bolo 66,3 % nefajčiarov, zatiaľ čo v roku 2019 je to 70,7 % nefajčiarov.

Zároveň klesá aj počet ľudí, ktorí vyfajčia viac ako 20 ks cigariet denne, v roku 2019           

Podľa správy ÚVZ SR teda stúpa percentuálny podiel Slovákov, ktorí 
nefajčia vôbec alebo fajčiť prestali. Klesá percentuálny podiel Slovákov, 
ktorí fajčia. Rozdiely však činia pár percent. 

Výskum sa v roku 2019 konal na vzorke 3744 respondentov.
Vývoj fajčenia v Slovenskej republike (december 2020)

Alarmujúce však je, že na Slovensku užívať tabak inhalovaním alebo žuvaním 
začínajú už deti na základnej škole a vnímajú to ako normálne/dospelé správanie. 







Závislosť na nikotíne

• Tabak patrí do prvej pätice najškodlivejších psychoaktívnych 
látok.
• Jedna z hlavných príčin chorobnosti a predčasnej úmrtnosti, ktorej sa dá 

predchádzať.predchádzať.

• Až 17 % z 28 % slovenských fajčiarov tvrdí, že chce s
prestať. Avšak, až 85 % z nich začne zhruba o týždeň znovu fajčiť.

• Nikotín patrí k látkam s najvyšším 
• Rýchle naučená a ako odmena vnímaná aktivácia nikotínových Ach 

receptorov v nucleus accumbens (centrálna časť systému odmeny). 

Tabak patrí do prvej pätice najškodlivejších psychoaktívnych 

z hlavných príčin chorobnosti a predčasnej úmrtnosti, ktorej sa dá 

28 % slovenských fajčiarov tvrdí, že chce s fajčením 
až 85 % z nich začne zhruba o týždeň znovu fajčiť.

Nikotín patrí k látkam s najvyšším závislostným potenciálom.
Rýchle naučená a ako odmena vnímaná aktivácia nikotínových Ach 

(centrálna časť systému odmeny). 



Črty osobnosti asociované s nikotinizmomČrty osobnosti asociované s nikotinizmom



Kritéria závislosti



Abstinenčné príznaky





Pomoc pri odvykaní

• Farmakoterapia:
• žuvačky
• náplasti
• lieky (bupropión – Elontril, Wellbutrin• lieky (bupropión – Elontril, Wellbutrin

• Psychoterapia:
• poradenstvo
• krátka intervencia
• semináre na odvykanie od fajčenia (exkuraci.cz)
• terapia virtuálnou realitou

Wellbutrin SR a vareniklín – Champix)Wellbutrin SR a vareniklín – Champix)

semináre na odvykanie od fajčenia (exkuraci.cz)



Čo robiť pri samoterapii

• Začnite s tzv. motivačným nácvikom: keď
zdraviu, pleti, kondícii ale aj peňaženke.
(napr. úspory za cigarety za budúcich 10
osobnej slobody a pod.) Neraz ľudia
ochorení (nádor, infarkt atď.). Dá sa im predísť,

• Snažte sa rozpoznať tzv. nebezpečné situácie• Snažte sa rozpoznať tzv. nebezpečné situácie
kde sa fajčí (vo vlaku, na chodbách,
vyhradené miesta v pohostinstvách…) a
prekonať. Ak ste fajčenie spájali s pitím čiernej

• Jednoducho prestaňte fajčiť. Pomôže stanoviť
nečaká veľký stres. Informujte o svojom
vyhádžte všetky cigarety a zapaľovače. Darujte

• Učte sa rozpoznávať tzv. nebezpečné myšlienky
o fajčení, nespomínajte, že v čom to „šlo
ilúzie o účinkoch cigariet, nepochybujte
fajčiť. Takéto pre recidívu nebezpečné myšlienky
podrobte prísnej kritike!

samoterapii? (1) ...rady MUDr. Nešpora, CSc.

keď prestanem fajčiť, prospeje to môjmu
. Uvedomte si čo najviac výhod nefajčenia
rokov, zlepšenie fyzickej výkonnosti, pocit
prestanú fajčiť až z dôvodu závažných

predísť, ak prestaneme hneď fajčiť.
situácie a vyhýbajte sa im: sú nimi miesta,situácie a vyhýbajte sa im: sú nimi miesta,

chodbách, pred budovou, fajčiarske miestnosti,
a vyhýbajte sa im. Uľahčí vám to návyk
čiernej kávy či alkoholu, vyhnite sa im.
stanoviť si dátum, najlepšie deň, kedy vás

svojom kroku aj svoje okolie. V tento veľký deň
Darujte niekomu popolníky.
myšlienky. Nerozjímajte v mysli zbytočne

„šlo ľahšie“, kým ste fajčili, nevytvárajte si
nepochybujte o správnosti svojho rozhodnutia prestať

myšlienky nechajte, nech odídu, alebo ich



Čo robiť pri samoterapii

• Naučte sa úlohe tzv. pokojného pozorovateľa:
prahnutí po cigarete) len pasívne pozorujte svoje myšlienky, pocity a 
fantázie. Nemusíte na nich reagovať, stačí ich nechať odísť.

• Chuť na cigaretu pomáha prekonať napr. taká aktivita, ktorá sa • Chuť na cigaretu pomáha prekonať napr. taká aktivita, ktorá sa 
nespája s fajčením (napr. sprcha, spev, hra na klavír, beh….). Pomôže 
aj rozhovor s človekom, ktorý vašu snahu nefajčiť podporí, pomôže 
cvičenie, prechádzka, fyzická práca, opakovanie výhod nefajčenia, 
vybavovanie si závažných dôsledkov fajčenia. 

• Je namieste sa aj odmeniť (napr. kúpiť si za ušetrené peniaze niečo 
pre radosť). Ak treba, niekoľkokrát sa pri bažení zhlboka nadýchnite 
a vydýchnite, až ho prekonáte (tzv.

samoterapii? (2) ...rady MUDr. Nešpora, CSc.

pokojného pozorovateľa: pri cravingu (bažení, 
prahnutí po cigarete) len pasívne pozorujte svoje myšlienky, pocity a 
fantázie. Nemusíte na nich reagovať, stačí ich nechať odísť.

pomáha prekonať napr. taká aktivita, ktorá sa pomáha prekonať napr. taká aktivita, ktorá sa 
(napr. sprcha, spev, hra na klavír, beh….). Pomôže 

človekom, ktorý vašu snahu nefajčiť podporí, pomôže 
cvičenie, prechádzka, fyzická práca, opakovanie výhod nefajčenia, 
vybavovanie si závažných dôsledkov fajčenia. 
Je namieste sa aj odmeniť (napr. kúpiť si za ušetrené peniaze niečo 
pre radosť). Ak treba, niekoľkokrát sa pri bažení zhlboka nadýchnite 

vydýchnite, až ho prekonáte (tzv. švédska metóda). 



Čo robiť pri samoterapii

• Učte sa tvorivo zvládnuť ten čas, ktorý ste venovali fajčeniu:
si zdravšie rituály, uplatniť svoje zručnosti na prospešnejšie aktivity, 
než akou bolo fajčenie.

• Relaxačné techniky sa uplatnia
odvykanie sprevádzal nadmernýodvykanie sprevádzal nadmerný
navodený relaxačnou technikou (napr
prebudení sa) možno využiť
abstinencie. K osvedčeným formulkám
ľahostajné”, či „žijem zdravo.“

• Prestať celkom s fajčením je neporovnateľne
menej cigariet. Bývalý fajčiar by „pofajčievaním“
cigariet mohol v sebe prebudiť spiaceho

samoterapii? (3) ...rady MUDr. Nešpora, CSc.

čas, ktorý ste venovali fajčeniu: vytvoriť 
si zdravšie rituály, uplatniť svoje zručnosti na prospešnejšie aktivity, 

uplatnia hlavne tam, kde fajčenie a aj
nadmerný stres. Stav uvoľnenia a pokojanadmerný stres. Stav uvoľnenia a pokoja

(napr. pred spaním alebo krátko po
na autosugestívne ovplyvnenie

formulkám patria: “cigarety sú mi

neporovnateľne ľahšie, ako začať fajčiť
„pofajčievaním“ menšieho množstva

spiaceho hada závislosti.



Čo robiť pri samoterapii

• Zvládnutie recidívy: nedajte sa ňou odradiť
Aj jeden deň bez cigarety je pre zdravie

• Ubezpečujte sa o správnosti svojho
a spýtajte sa svojich priedušiek, pľúc,
vaše srdce? Však sa už tak nezadýchavate?vaše srdce? Však sa už tak nezadýchavate?
nemať žlté prsty a zuby?

• Zmeňte životosprávu, viac sa pohybujte,
behom dňa. Venujte sa fyzickej práci
a udržaní si hmotnosti. Jedzte viac zeleniny,
obmedzujte mastné a sladké jedlá.

• Kombináciou uvedených postupov sa

samoterapii? (4) ...rady MUDr. Nešpora, CSc.

odradiť a začnite s nefajčením znovu.
zdravie prínosom.

konania. Ponorte sa do svojho vnútra
pľúc, ako sa im tento stav páči. Čo na to

nezadýchavate? Koľko ste ušetrili? Však je fajnnezadýchavate? Koľko ste ušetrili? Však je fajn

pohybujte, športujte, krátko si zacvičte aj
práci. Pomôže vám to pri „preladení“ sa

zeleniny, ovocia, celozrnných výrobkov a

sa zvyšuje účinnosť odvykania fajčenia.



Kombinovaná závislosť

• Užívanie alkoholických nápojov asociované s fajčením a naopak.
• Ak sme si ponechali fajčenie, ktoré sa nám spája s užívaním alkoholu, akoby 

sme si ponechali polovicu závislosti či zadné dvierka.
• Okrem toho fajčenie alkoholika napomáha recidíve.

• Inhalovanie nikotínu znižuje zábrany inhalovania iných drog, 
najčastejšie THC v marihuane a môže na ne zvyšovať chuť.

• Závislá osoba má zosilnený vrodený spúšťací mechanizmus 
vyhľadávania niečoho nového, silnú túžbu po odmene v mozgu a 
narušený mechanizmus detekcie ohrozenia a vyhýbania sa mu.

• „Prezliekanie“ závislostí.
• Dôležité je pracovať na všetkých svojich závislostiach.

Užívanie alkoholických nápojov asociované s fajčením a naopak.
Ak sme si ponechali fajčenie, ktoré sa nám spája s užívaním alkoholu, akoby 
sme si ponechali polovicu závislosti či zadné dvierka.
Okrem toho fajčenie alkoholika napomáha recidíve.

Inhalovanie nikotínu znižuje zábrany inhalovania iných drog, 
najčastejšie THC v marihuane a môže na ne zvyšovať chuť.
Závislá osoba má zosilnený vrodený spúšťací mechanizmus 
vyhľadávania niečoho nového, silnú túžbu po odmene v mozgu a 
narušený mechanizmus detekcie ohrozenia a vyhýbania sa mu.

Dôležité je pracovať na všetkých svojich závislostiach.



Medzinárodný deň bez fajčenia

20. november20. november

Medzinárodný deň bez fajčenia

20. november20. november



KOFEINIZMUSKOFEINIZMUS a jeho hrozbya jeho hrozby



Kofeín

• Kofeín je najčastejšie užívaná farmakologicky aktívna látka.
• V čistej forme ide o biely kryštalický prášok bez zápachu s horkou 

chuťou.
• Šálka kávy obsahuje 100 mg kofeínu, šálka čaju 50 mg, 0,3 litra     • Šálka kávy obsahuje 100 mg kofeínu, šálka čaju 50 mg, 0,3 litra     

Coca-Coly 40 mg a šálka kakaa 5 mg.
• 100 g horkej čokolády môže obsahovať až 80 mg kofeínu.
• U ľudí je letálna dávka kofeínu 10 g = 100 šálok kávy.

Kofeín je najčastejšie užívaná farmakologicky aktívna látka.
V čistej forme ide o biely kryštalický prášok bez zápachu s horkou 

Šálka kávy obsahuje 100 mg kofeínu, šálka čaju 50 mg, 0,3 litra     Šálka kávy obsahuje 100 mg kofeínu, šálka čaju 50 mg, 0,3 litra     
40 mg a šálka kakaa 5 mg.

100 g horkej čokolády môže obsahovať až 80 mg kofeínu.
U ľudí je letálna dávka kofeínu 10 g = 100 šálok kávy.



Účinok kofeínu na organizmus

• Kofeín inhibuje adenozínové receptory, čím 
pre metabolicky aktívne neuróny.

• Adenozín signalizuje nervovej bunke, že má pracovať pomalšie, čím chráni nervovú bunku 
pred prílišnou záťažou. 

• Kofeín zablokuje tento spätnoväzbový signál a nervová bunka vníma preťaženie oneskorene.• Kofeín zablokuje tento spätnoväzbový signál a nervová bunka vníma preťaženie oneskorene.

• Vyššie dávky kofeínu blokujú premenu cAMP
frekvenciu, rozširuje bronchy, zvyšuje prekrvenie orgánov vrátane obličiek.

• Konzumácia viac ako 300 mg kofeínu denne spôsobuje nepokoj a poruchy spánku.

• Kofeín zvyšuje analgetické pôsobenie kyseliny 
čo sa využíva hlavne proti migrenóznym
v mozgu).

Účinok kofeínu na organizmus

receptory, čím inhibuje tlmivý spätnoväzbový signál 

signalizuje nervovej bunke, že má pracovať pomalšie, čím chráni nervovú bunku 

signál a nervová bunka vníma preťaženie oneskorene.signál a nervová bunka vníma preťaženie oneskorene.

cAMP na acyklický AMP, zrýchľuje srdcovú 
, zvyšuje prekrvenie orgánov vrátane obličiek.

Konzumácia viac ako 300 mg kofeínu denne spôsobuje nepokoj a poruchy spánku.

Kofeín zvyšuje analgetické pôsobenie kyseliny acetylsalicylovej a paracetamolu, 
bolestiam (efekt zúženia rozšírených ciev 



Kofeín nerieši, iba prekrýva problém

• Káva len prekryje, ale nerieši chronickú únavu a vyčerpanie
dôležitejšie ako zvyšovanie počtu šálok kávy je 
spánkovou hygienou. 

• Vyspatý človek je ráno svieži, kávu nepotrebuje. • Vyspatý človek je ráno svieži, kávu nepotrebuje. 
• Kávu pije pravdepodobne preto, aby sa u neho nerozvinuli abstinenčné 

príznaky z nedostatku kofeínu.

Kofeín nerieši, iba prekrýva problém

nerieši chronickú únavu a vyčerpanie, preto 
dôležitejšie ako zvyšovanie počtu šálok kávy je úprava spánku 

Vyspatý človek je ráno svieži, kávu nepotrebuje. Vyspatý človek je ráno svieži, kávu nepotrebuje. 
Kávu pije pravdepodobne preto, aby sa u neho nerozvinuli abstinenčné 



Abstinenčné príznaky

• Abstinenčné príznaky sa dostavia po náhlom ukončení pravidelného 
pitia kávy: 

• bolesť hlavy, vyčerpanie, strata energie, znížená bdelosť, ospalosť, menšia 
spokojnosť, depresívna nálada, poruchy pozornosti, podráždenosť a pocit 
neschopnosti jasne vystihnúť myšlienky.neschopnosti jasne vystihnúť myšlienky.

• Symptómy sa vyskytujú 12 - 24 hodín po poslednom požití kofeínu,  
po 20 - 51 hodinách dosiahnu maximum a trvajú 2 

• Už malé množstvo kofeínu môže viesť k 

Abstinenčné príznaky sa dostavia po náhlom ukončení pravidelného 

bolesť hlavy, vyčerpanie, strata energie, znížená bdelosť, ospalosť, menšia 
spokojnosť, depresívna nálada, poruchy pozornosti, podráždenosť a pocit 
neschopnosti jasne vystihnúť myšlienky.neschopnosti jasne vystihnúť myšlienky.

24 hodín po poslednom požití kofeínu,  
51 hodinách dosiahnu maximum a trvajú 2 - 9 dní. 

Už malé množstvo kofeínu môže viesť k relapsu.



Zvýšené riziko

• Nadužívanie kofeínu a:
• somatické ochorenia (s liekmi, bez liekov),
• užívanie psychiatrických liekov
• mladý vek (užívanie energetických nápojov kvôli chuti, pred • mladý vek (užívanie energetických nápojov kvôli chuti, pred 

skúškami, kombinácia s kávou, Coca
• kombinovanie s alkoholom alebo inými 
• Myslenie/Presvedčenie závislého človeka:

• „Na to, aby som normálne fungoval, potrebujem 
stimulans...“

• „Potrebujem mať niečo v sebe.“

(s liekmi, bez liekov),
užívanie psychiatrických liekov,

(užívanie energetických nápojov kvôli chuti, pred (užívanie energetických nápojov kvôli chuti, pred 
Coca-Colou, marihuanou...),

alebo inými psychoaktívnymi látkami.
Myslenie/Presvedčenie závislého človeka:

„Na to, aby som normálne fungoval, potrebujem (aspoň nejaké) externé 



Energetické nápoje
• Výrobcovia najčastejšie uvádzajú na obale obsah kofeínu, 

(podobný efedrínu), L-karnitín, inozitol
zlomkom skutočného obsahu nápoja.

• V niektorých značkách sa našli aj stopové množstvá kokaínu.
• Inozitol sa pridáva k tvrdým drogám na ich zriedenie (má podobnú farbu a chemické 

vlastnosti).vlastnosti).
• Niektoré nápoje majú uvedený obsah zloženia v miligramoch, no sú aj také, ktoré ho 

uvádzajú v percentách. Pri miligramoch treba dávať pozor na to, či je množstvo danej 
zložky v 250ml (bežná plechovka) alebo v jednom litri nápoja.

• Na porovnanie, čo sa týka obsahu sacharidov a glukózy, tak jedna lyžička domáceho 
kryštálového cukru obsahuje približne 6000 mg cukru, čo znamená, že jedna 250 ml 
plechovka energetického nápoja obsahuje asi 4,5 lyžičiek cukru.

• V niektorých krajinách sú predaj a konzumácia energetických nápojov 
zakázané do 18 rokov, rovnako ako pri tabakových výrobkoch.

Výrobcovia najčastejšie uvádzajú na obale obsah kofeínu, taurínu, synefrín
inozitol, niacínu a iných vitamínov, čo je len 

zlomkom skutočného obsahu nápoja.
V niektorých značkách sa našli aj stopové množstvá kokaínu.

sa pridáva k tvrdým drogám na ich zriedenie (má podobnú farbu a chemické 

Niektoré nápoje majú uvedený obsah zloženia v miligramoch, no sú aj také, ktoré ho 
uvádzajú v percentách. Pri miligramoch treba dávať pozor na to, či je množstvo danej 
zložky v 250ml (bežná plechovka) alebo v jednom litri nápoja.
Na porovnanie, čo sa týka obsahu sacharidov a glukózy, tak jedna lyžička domáceho 
kryštálového cukru obsahuje približne 6000 mg cukru, čo znamená, že jedna 250 ml 
plechovka energetického nápoja obsahuje asi 4,5 lyžičiek cukru.

V niektorých krajinách sú predaj a konzumácia energetických nápojov 
zakázané do 18 rokov, rovnako ako pri tabakových výrobkoch.



Príznaky predávkovania

• nepokoj, úzkosť, strach, panické poruchy
• nespavosť
• nadmerné potenie sa
• vysoký tlak krvi, bolesti hlavy, poruchy videnia• vysoký tlak krvi, bolesti hlavy, poruchy videnia
• búšenie srdca, vysoká srdcová frekvencia
• poruchy srdcového rytmu
• zlyhanie srdca, smrť
• zrýchlené a plytké dýchanie až poruchy dýchania
• časté močenie, poškodenie obličiek a pečene

Príznaky predávkovania

nepokoj, úzkosť, strach, panické poruchy

vysoký tlak krvi, bolesti hlavy, poruchy videniavysoký tlak krvi, bolesti hlavy, poruchy videnia
búšenie srdca, vysoká srdcová frekvencia

zrýchlené a plytké dýchanie až poruchy dýchania
časté močenie, poškodenie obličiek a pečene



Abstinenčné príznaky

• sčervenanie v tvári
• nadmerné potenie sa
• psychomotorický nepokoj
• podráždenosť, agresivita• podráždenosť, agresivita
• zmätenosť až halucinácie
• tras končatín
• nevoľnosť, zvracanie
• búšenie srdca, vysoká srdcová frekvencia
• vysoký tlak krvi

búšenie srdca, vysoká srdcová frekvencia



Riziko užívania energetických nápojov
• Nikdy nevieme, čo všetko obsahuje to, čo pijeme, nepočítame dávky atď.

• Nikdy nevieme, či nemáme doposiaľ neodhalenú chybu srdca.

• Kombinovanie s inými psychoaktívnymi
ochorenia srdca, hypertonici, diabetici).

• Subjektívne znížený pocit opitosti – alkohol v krvi je však vyšší • Subjektívne znížený pocit opitosti – alkohol v krvi je však vyšší 
intoxikuje alkoholom.

• Hypertenzná kríza, kolaps, infarkt, hyperglykemická kóma, 
smrť. 

• Z dlhodobého hľadiska – obezita, zubný kaz, zhoršenie ADHD, DM...
• Nebezpečná je tiež kombinácia s liekmi na psychické poruchy. Ide napríklad o lieky 

na depresie a úzkosti.
• Energetické nápoje v kombinácii s alkoholom

psychoaktívnymi látkami zvyšujú riziko vzniku závislosti na iných návykových látkach

Riziko užívania energetických nápojov
Nikdy nevieme, čo všetko obsahuje to, čo pijeme, nepočítame dávky atď.

Nikdy nevieme, či nemáme doposiaľ neodhalenú chybu srdca.

psychoaktívnymi látkami alebo liekmi (KVS –
, diabetici).

alkohol v krvi je však vyšší – človek sa rýchlejšie alkohol v krvi je však vyšší – človek sa rýchlejšie 

kríza, kolaps, infarkt, hyperglykemická kóma, tachykardia, arytmia..., 

obezita, zubný kaz, zhoršenie ADHD, DM...
Nebezpečná je tiež kombinácia s liekmi na psychické poruchy. Ide napríklad o lieky 

s alkoholom alebo bez kombinácie s inými 
zvyšujú riziko vzniku závislosti na iných návykových látkach.
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Ďakujem za pozornosťĎakujem za pozornosťĎakujem za pozornosťĎakujem za pozornosť


