
Energetické nápoje  

Sú to nealkoholické nápoje, ktoré sú propagované tým, že zvyšujú energiu a fyzickú aktivitu 

konzumenta. Energetická hodnota týchto nápojov ale nie je vysoká, účinok je zameraný predovšetkým na 

zvýšenie pozornosti a fyzického výkonu pridaním kofeínu, taurínu, vitamínov a ďalších látok, ktoré majú mať 

pri spoločnom pôsobení väčší stimulačný efekt, ako by mal kofeín sám o sebe. Energetické nápoje začínajú 

účinkovať už po desiatich minútach po vypití. Kofeín zrýchli frekvenciu srdca ďalšie ingrediencie zabezpečujú 

čulosť a sústredenosť.  

Ale účinky väčšiny látok, ktoré obsahujú energetické nápoje sú len krátkodobé a už po jednej hodine môžu 

odznieť. ENERGETICKÉ NÁPOJE do školy nepatria. 

 

Fajčenie  

Je vdychovanie a vydychovanie dymu z tlejúceho tabaku, ktoré má znaky naučeného správania s fyzickými, 

psychickými a spoločenskými zážitkami. Na fajčenie a na nikotín, látku obsiahnutú v dyme z cigariet, VZNIKÁ 

U ĽUDÍ ZÁVISLOSŤ.  

NEZABUDNIME...Zakazuje sa fajčiť na letiskách, na základných, STREDNÝCH a na vysokých školách, 

v zdravotných zariadeniach, detských ihriskách  a v ich areáloch, NA STANICIACH A VEREJNÝCH 

ZASTÁVKACH, v čakárňach, v prístreškoch a na zastávkach, na krytých nástupištiach a v uzavretých 

verejných priestoroch súvisiacich s touto dopravou určených pre cestujúcich, na otvorených nástupištiach do 

vzdialenosti štyri metre od vymedzenej plochy nástupíšť, teda aj pri zastávkach autobusu. 

 

Žuvací tabak 

Porušenie školského poriadku sa týka zákazu užívania tabakových výrobkov v akejkoľvek forme v školskom 

prostredí, napr. cigariet, elektronických cigariet, žuvacieho tabaku. NEZABUDNIME... Užívanie žuvacieho 

tabaku predstavuje vysoké zaťaženie organizmu nebezpečnými a návykovými látkami. 

 

Alkoholický nápoj  

Je nápoj obsahujúci etanol. Hoci sú alkoholické nápoje vo väčšine krajín legálne, ich predaj a používanie je 

často obmedzované. 

Ich sústavným požívaním v nadmernej miere sa môže vyvinúť (tak ako duševné tak aj telesné) ochorenie 

– alkoholizmus. ZAKAZUJE SA KONZUMÁCIA ALKOHOLICKÝCH NÁPOJOV NA ZÁKLADNÝCH, 

STREDNÝCH AJ VYSOKÝCH ŠKOLÁCH, V ZDRAVOTNÝCH ZARADENIACH...  

 

INFORMOVANOSŤ je IN a správne rozhodnutie znamená BEZPEČIE... 
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