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PODUJATIE 
Od 21. do 30. júna nás 
v Bielorusku čaká 
najväčšie tohtoročné 
športové podujatie 
v olympijskom duchu – 
II. európske hry. Medzi 
4 022 športovcami z 50 
krajín bude súťažiť 
aj 74 Slovákov.

Naša výprava pod vede-
ním športového riadite-
ľa Slovenského olympij-
ského a športového výbo-

ru (SOŠV) Romana Bučeka bude 
mať 124 členov, z toho 74 športov-
cov (45 mužov a 29 žien). Slováci 
budú súťažiť v 13 športoch (v rám-
ci cyklistiky v dvoch odvetviach – 
v cestnej aj v dráhovej).

Najviac bude atlétov
Najpočetnejšie zastúpenie budeme 
mať v atletike, v ktorej sa bude súťa-

žiť v novom formáte DNA (dynamic 
new athletics) aj s účasťou šprintéra 
Jána Volka. Niekoľko kolová súťaž 
miešaných družstiev zahŕňa aj mie-
šanú štafetu na 4 x 400 m či stíhaciu 
štafetu, je v nej však len zlomok tra-
dičných atletických disciplín. 

Druhé najpočetnejšie zastú-
penie v našej výprave bude mať 
rýchlostná kanoistika (14 špor-
tovcov). Je zaujímavé, že do no-
minácie sa dostal jediný z kvar-
teta našich medailistov na OH 
2016 v Riu de Janeiro – Erik Vl-
ček, ale silných kajakárov s vy-
sokými ambíciami (aj medailo-
vými) máme viacero. To platí 
aj pre športovú streľbu, v ktorej 
nás bude reprezentovať desiat-
ka športovcov vrátane obhajcov 
zlata v mix trape z I. európskych 
hier v Baku 2015 a úradujú-
cich majstrov sveta Zuzany Re-
hák Štefečekovej a Erika Vargu či 
olympijskej medailistky Danky 
Bartekovej.

Nádej za stolom
Takisto 10 športovcov budeme 
mať aj v cyklistike. Nasledu-
je box so šiestimi športovcami, 
džudo a stolný tenis budú mať 
po štyroch zástupcov. Pre boxerov 
a džudistov budú súťaže EH zá-
roveň európskym šampionátom. 
V stolnom tenise nás budú repre-
zentovať aj Ľubomír Pištej a Bar-
bora Balážová, ktorí sa v mixe 
na nedávnom svetovom šampio-
náte prebojovali až do štvrťfinále 
a v Minsku by takisto ako boxeri 
a džudisti mohli mať aj medailo-
vé ambície. V stolnom tenise by 
zlatá medaila dokonca znamena-
la priamy postup na OH v Tokiu. 

V ďalších športoch budeme mať 
už len malé zastúpenie – v luko-
streľbe dvoch športovcov, v bed-
mintone, sambe (neolympijský 
šport), karate, športovej gymnasti-
ke a v zápasení len po jednom. 
Zápasník Achsarbek Gulajev by 
však mohol byť v okruhu kandi-
dátov na zisk medaily. V sídle Eu-
rópskych olympijských výborov 
(EOV) v Ríme sa 3. mája odohral 

ceremoniál zapálenia ohňa II. eu-
rópskych hier. 

Štafeta s ohňom aj u nás
Bieloruskí organizátori pripravili 
štafetu s Ohňom mieru, ktorá puto-
vala aj cez územie Slovenska. Priví-
tali sme ju 10. mája v Bratislave na 
atletickom štadióne FTVŠ UK v Bra-
tislave. Jedno kolo s pochodňou si 
na ňom odbehli naši viacnásobní 

olympijskí medailisti a majstri sveta 
i Európy, kajakár Erik Vlček a strel-
kyňa Zuzana Rehák Štefečeková, 
ktorá pri tejto príležitosti oznámila, 
že je tehotná a v Minsku bude štar-
tovať len v prípade, ak jej to lekár 
povolí... Už o deň neskôr priniesli 
oheň na územie Bieloruska, cez 
ktoré bude putovať 41 dní.
 Ľubomír Souček, 

 mediálny riaditeľ SOŠV

Strelkyňa Zuzana Rehák Štefečeková a kajakár Erik Vlček s pochodňami EH v Minsku, medzi nimi v Bratislave maskot 
podujatia Lesik. SNÍMKA: ŠTARTFOTO/J. SÚKUP
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Športujte, súťažte a stretnite športové hviezdy

Danka Barteková
bronzová medailistka
z olympijských hier 
v Londýne 2012
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Baku 2015 
vs. Minsk 2019

V júni 2015 sa v azerbajdžan-
skom Baku konali I. európske 
hry. Premiéra podujatia (trva-
lo až 17 dní, rovnako ako OH) 
rozsahom a pompéznosťou 
pripomínala olympijské hry. 
Dedina pre športovcov dokon-
ca ponúkala až nebývalý uby-
tovací komfort. V 253 disciplí-
nach 31 športových odvetví 20 
športov štartovalo vyše šesťti-
síc športovcov zo všetkých 50 
európskych krajín. A Sloven-
ský olympijský výbor tam vy-
slal našu najväčšiu športovú 
výpravu v histórii – bolo v nej 
257 ľudí, z toho 167 športov-
cov!

II. európske hry v Minsku 
2019 sú menšie ako v Baku, 
ale úroveň súťaží bude celko-
vo vyššia. Žiadna totiž nebu-
de mať status len juniorských, 
resp. kadetských majstrov-
stiev Európy, čo bol v Baku 
prípad plaveckých športov.

Podľa stanovených kvót má 
v Minsku súťažiť 4 022 špor-
tovcov zo všetkých 50 európ-
skych krajín. O medaily bu-
dú bojovať v 199 disciplínach 
(91 mužských, 89 ženských 
a 19 miešaných) 23 odvetví 
15 športov (zlomok z nich ne-
má olympijský status). 

Z čísiel je zrejmé, že min-
ský formát multišportového 
podujatia je menší, a teda udr-
žateľnejší.

SLOVENSKÁ NOMINÁCIA DO MINSKA
Atletika – Ján Volko, Šimon 
Bujna, Denis Danáč, Marco 
Adrien Drozda, Alexander 
Jablokov, Martin Kučera, Matúš 
Bubeník, Lukáš Beer, Jakub 
Bottlik, Patrik Dömötör + 
Alexandra Bezeková, Iveta 
Putalová, Alexandra Štuková, 
Stanislava Lajčáková, Júlia 
Hanuliaková, Lucia Vadlejch, 
Daniela Ledecká, Jana Velďáková, 
Monika Weigertová

Rýchlostná kanoistika – Csaba 
Zalka, Ákos Gacsal, Peter Gelle, 
Adam Botek, Samuel Baláž, Erik 
Vlček, Gábor Jakubík, Matej 
Rusnák + Ivana Mládková, 
Gabriela Ladičová, Jessica 
Zatlkajová, Mariana Petrušová, 
Lucia Valová, Hana Mikéciová

Športová streľba – Erik Varga, 
Marián Kovačócy, Juraj Tužinský, 
Patrik Jány, Matej Medveď + 
Zuzana Rehák Štefečeková, Jana 
Špotáková, Danka Barteková, 
Veronika Sýkorová, Martina 
Maršálková

Cyklistika – Patrik Tybor, Marek 
Čanecký, Jan Andrej Cully, Juraj 
Bellan, Matúš Štoček (cesta), 
Martin Chren, Štefan Michalička, 
Andrej Strmiska (dráha) + Alžbeta 
Bačíková-Pavlendová (cesta a drá-
ha), Tereza Medveďová (dráha)

Box – Viliam Tankó, Michal 
Takács, Tomáš Zöld, Andrej 
Csemez, Matúš Strnisko, Dávid 
Michálek

Džudo – Matej Poliak, Filip 
Štancel, Peter Žilka, Milan Randl

Stolný tenis – Ľubomír Pištej, 
Wang Jang + Barbora Balážová, 
Taťjana Kukuľková

Lukostreľba – Vladimír Hurban 
ml. + Denisa Baránková (olympij-
ský luk Ž, mix)

Bedminton – Martina Repiská

Samba – Silvia Reviláková

Karate – Miroslava Kopúňová

Športová gymnastika – Chiara 
Bunce

Zápasenie – Achsarbek Gulajev

Na Európskych 
hrách v Minsku 
74 Slovákov
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udalosti v skratke

Kaleidoskop 
olympijských aktualít 
Na výstave Opäť žijeme 
hokejom! aj prezident IIHF 
René Fasel
V Múzeu mesta Bratislava  
na Radničnej ulici č. 1 je  
od 10. mája sprístupnená výstava 
SOŠV – Slovenského olympijské-
ho a športového múzea (SOŠM) 
Opäť žijeme hokejom! s podtitu-
lom Z histórie majstrovstiev sveta 
v ľadovom hokeji na Slovensku. 
Na jej slávnostnom otvorení  
14. mája boli aj najvyšší predsta-
vitelia Medzinárodnej federácie 
ľadového hokeja (IIHF) – pre-
zident René Fasel i generálny 
sekretár Horst Lichtner. Súčasťou 
otvorenia bola aj inaugurácia 
poštovej známky, vydanej Sloven-
skou poštou, a. s., a prezentácia 
oficiálnych medailí k hokejovým 
majstrovstvám sveta 2019, ktoré 
vyrazila Mincovňa Kremnica.

Riaditeľka SOŠV – SOŠM Zden-
ka Letenayová sa v úvodnom slo-
ve poďakovala Slovenskému zvä-
zu ľadového hokeja za dlhodo-
bú výbornú spoluprácu. Vďaka 
nej sa mohla realizovať aj táto je-
dinečná výstava, ktorá cennými 
artefaktmi, fotografiami aj texta-
mi približuje vrcholné podujatia 
v ľadovom hokeji organizované 
na území Slovenska počnúc maj-
strovstvami Európy 1925 na Štrb-
skom Plese až po MS 2011 v Brati-
slave a v Košiciach. Výstava bude 
sprístupnená až do začiatku sep-
tembra.

Prezentácia olympijských 
aktivít riaditeľom ZŠ
Na celoslovenskom zasadnutí 
pléna Združenia základných 
škôl Slovenska 24. – 26. apríla 
v Hornom Smokovci prezentovali 
svoje aktivity aj SOŠV a Slovenská 
olympijská akadémia (SOA).  
Na rokovaní s účasťou 320 riadite-
ľov základných škôl z celého Slo-
venska sa zúčastnili aj predseda 
SOA Pavel Ružbarský, predsedníč-
ka komisie výchovy a vzdelávania 
SOA Viera Bebčáková, podpred-
seda SOA Ján Grexa, ktorý mal 
aj prezentačnú prednášku, plus 
Ivana Motolíková so Silviou Re-
miašovou z oddelenia olympizmu 
SOŠV.

SOŠV a SOA mali k dispozí-
cii stánok, v ktorom prezento-
vali publikácie a plagáty vydané 
v rámci programu olympijskej vý-
chovy, celkový projekt Olympij-
ského dňa, aktivity, ktoré zahŕ-
ňa, ako aj propagačné predme-
ty. Vecnými cenami (publikácie 
Pjongčang 2018 a kolekcie odzna-
kov k 25. výročiu SOV) prispeli aj 
do večernej tomboly. Zástupco-
via SOŠV okrem toho rozdali všet-
kým prítomným riaditeľom škôl 
začiatkom roka aktualizované 
DVD Program olympijskej výcho-

vy. Po prednáške Jána Grexu via-
cerí riaditelia ZŠ prišli do „olym-
pijského“ stánku s tým, že aktivi-
ty SOŠV a SOA sú im známe a ich 
školy sa do nich zapájajú.

Medzinárodný kongres 
športovej medicíny v Senci
V Senci sa 1. – 3. mája uskutoč-
nil III. medzinárodný kongres 
športovej medicíny, na ktorého 
organizácii prostredníctvom svojej 
lekárskej a antidopingovej komi-
sie participoval aj SOŠV. Členka 
komisie Andrea Švrčková bola 
výkonnou riaditeľkou kongresu, 
v organizačnom výbore bol aj 
predseda komisie Roman Fano. 
Kongres s účasťou viac než 250 
lekárov, fyzioterapeutov a špe-
cialistov na výživu z viacerých 
krajín, zástupcov Antidopingovej 
agentúry SR a našich športových 
odborníkov nadviazal na predchá-
dzajúce európske kongresy hoke-
jovej medicíny, ktoré sa konali  
na Slovensku.

Otvoril ho prezident SOŠV An-
ton Siekel, ktorý veľmi ocenil, že 
sa koná takéto významné odbor-
né podujatie. Účastníci nielen ho-
vorili o množstve odborných tém, 
ale si aj zašportovali v turnajoch 
vo futbale a v plážovom volejbale.

Tarcala šéfom Európskej 
bedmintonovej konfederácie
Mimoriadny diplomatický úspech 
dosiahol 27. apríla na zasadnutí 
Európskej bedmintonovej konfe-
derácie (BEC) v Kyjeve generálny 
sekretár Slovenského zväzu bed-
mintonu Peter Tarcala, ktorého 
zvolili za prezidenta BEC.  
Vo funkcii nahradil Belgičana 
Gregoryho Verpoortena, ktorý sa 
rozhodol už ďalej nekandidovať. 
Dnes 42-ročný Prešovčan Tarcala 
je v súčasnosti jediný Slovák  
na čele európskej federácie olym-
pijského športu. V minulosti 
bol v takejto vysokej pozícii len 
Dušan Prieložný, ktorý v rokoch 
1983 – 1987 viedol Európsku vo-
lejbalovú konfederáciu (CEV).

Bývalý prezident Slovenské-
ho zväzu bedmintonu Peter Tar-
cala pôsobí v rade BEC už od ro-
ku 2003. V období do roku 2009 
bol zároveň riaditeľom podujatí 
BEC, následne do roku 2015 bol 
športovým riaditeľom BEC a od-
vtedy až doteraz viedol komi-
siu pre veľké podujatia. Rovna-
kú komisiu vedie aj vo Svetovej 
bedmintonovej federácii (BWF), 
v ktorej je i členom rady. Zatiaľ 
čo v BEC po zvolení za prezi-
denta organizácie svoju doteraj-
šiu pozíciu prepustí a vzdá sa aj 
postu generálneho sekretára Slo-
venského zväzu bedmintonu, 
v rade BWF má mandát až  
do mája 2021.� (sou)

nový začiatok slovenskej 
asociácie olympionikov
spÁjanie 
ŠportovCov  
Slovenská asociácia 
olympionikov (SAO) 
začala 13. mája novú 
etapu pôsobenia. 
Zvolila si výkonný výbor 
na čele s päťnásobným 
olympijským 
medailistom vo vodnom 
slalome Michalom 
Martikánom.

po dlhšom problémo-
vom období, keď 
bola asociácia pa-
sívna, sa jej činnosť 

obnovila na valnom zhromažde-
ní v Bratislave, s účasťou takmer 
päťdesiatky olympionikov. Účast-
níkov na úvod pozdravil prezi-
dent SOŠV Anton Siekel, ktorý vy-
jadril potešenie, že asociácia zno-
vu nadobúda funkčnosť a tlmočil 
pripravenosť SOŠV diskutovať 
s olympionikmi o ich názoroch  
na rôzne otázky a rešpektovať ich 
odporúčania.

Vďaka intenzívnemu oslovova-
niu olympionikov, ktoré predchá-
dzalo tomuto valnému zhromaž-
deniu, sa počet členov asociácie 
za posledné mesiace zvýšil zo 105 
na 175, pribudli napríklad aj Peter 
Sagan, Elena Kaliská, Peter Bon-
dra či Marián Gáborík.

Predsedom sa stal prvý 
šampión v ére SR
Novým predsedom asociácie sa 
stal historicky prvý olympijský 
víťaz samostatnej Slovenskej 
republiky a päťnásobný vodnosla-
lomársky medailista (2 – 2 – 1) 
z OH Michal Martikán, ktorý  
18. mája oslávil 40. narodeniny, 
ale stále je pretekársky aktívny. 
Mal dvojicu súperov. Martikán 
získal 30 hlasov, bývalá trojná-
sobná zjazdárska olympionička 
Janka Gantnerová-Šoltýsová 13 
a gymnastický olympionik Sa-
muel Piasecký 2 hlasy. Volilo 45 
členov SAO, počas rokovania však 
prišli ešte niekoľkí ďalší. „Keď 
sme v úzkej skupine ľudí začali 
hovoriť o novom rozbehu Sloven-
skej asociácie olympionikov, roz-
hodol som sa kandidovať. Myslím 
si, že vo funkcii predsedu by som 
mohol zužitkovať mnohé nado-
budnuté skúsenosti. Na valnom 
zhromaždení sa zišla len malá 
časť olympionikov  

zo Slovenska. Je dôležité spojiť 
mnohých,“ uviedol Martikán  
pri predstavovaní jednotlivých 
kandidátov na predsedu.

Omladený výkonný výbor
Vo Výkonnom výbore SAO budú 
pôsobiť (za menom uvádzame 
počet hlasov získaných vo voľ-

bách): tenista Dominik Hrbatý 
(27, stal sa podpredsedom), biat-
lonistka Martina Halinárová (24), 
basketbalistka Zuzana Žirková 
(24), vodný slalomár Matej Beňuš 
(21), rýchlostný kanoista Slavomír 
Kňazovický (19), hokejista René 
Pucher (19), rýchlostná kanoistka 
Martina Gogolová-Kohlová (18), 
gymnasta Samuel Piasecký (18) 
a rýchlostný kanoista Juraj Tarr 
(v prvom kole volieb dostal 17 hla-
sov rovnako ako hokejista Dárius 
Rusnák, v druhom kole v „rozstre-
le“ bol medzi nimi dvoma pomer 
hlasov 24 : 20). S výnimkou Tarra 
sa všetci uvedení zúčastnili  
na valnom zhromaždení.

Nové logo SAO a nové plány
V porovnaní s predchádzajúcim 
Výkonným výborom SAO je jeho 
aktuálne zloženie výrazne mlad-
šie, veď až na jednu výnimku 
(Kňazovický) sú vo vedení výluč-
ne tridsiatnici a štyridsiatnici.

Účastníci Valného zhromaždenia 
SAO schválili nové logo organizá-
cie, ktoré je derivátom loga SOŠV. 
Hlasovalo zaň 32 členov SAO, 
zatiaľ čo k návrhu vychádzajú-
cemu z loga Svetovej asociácie 
olympionikov (WOA) sa priklonilo 
len 13. Vypočuli si aj informáciu 
o príprave nových Stanov SAO. 
Z rúk novozvoleného predsedu 
Michala Martikána si všetci prí-
tomní olympionici prevzali dip-
lomy aj odznaky OLY. Používanie 
titulu OLY je výsada prislúchajúca 
výlučne olympionikom na celom 
svete. Pre členov SAO sa pripra-
vujú členské kartičky, ktoré by im 
v budúcnosti – po získaní partne-
rov asociácie – mali slúžiť aj ako 
zľavové karty na rôzne služby 
a športové tovary. Začiatkom bu-
dúceho roka sa naši olympionici 
(nielen členovia asociácie) môžu 
tešiť na ples olympionikov, ktorý 
pripraví SOŠV v spolupráci  
so SAO. (sou)�

Novým predsedom asociácie sa stal dvojnásobný olympijský víťaz Michal Martikán.  Snímka: Štartfoto/J. kuchta

preMiÉra projektu

V Prešove športovalo takmer štyritisíc ľudí! 

nový projekt SOŠV „Špor-
tuj Slovensko“ odštartoval 
priam veľkolepo. V Jaz-
deckom areáli v Prešo-

ve strávilo slnečný víkendový deň 
26. mája takmer štyritisíc ľudí. 

Cieľ projektu „Športuj Sloven-
sko“ je rozvíjať pozitívny vzťah 
detí k športu a inšpirovať ich, aby 
sa stal súčasťou ich každodenné-
ho života. Túto myšlienku podpo-
rujú i úspešní slovenskí športov-
ci. V Prešove malých športovcov 
povzbudzovali Anastasia Kuzmi-
nová, Róbert Vittek, Ivan Jakeš, 
Pavol Hurajt, Samuel Piasecký či 
Tomi „Kid“ Kovács. „Je veľmi dô-

ležité, aby si už najmenšie de-
ti postupne vytvorili športový ná-
vyk a prostredníctvom športu sa 
formovali ich osobnosti a utužo-
vali sa vzťahy v rodinách,“ vy-
jadril hlavnú myšlienku projek-
tu výkonný riaditeľ SOŠV Gábor 
Asványi. 

Deväť športovísk,  
tisíce úsmevov
Na megaihrisku „Športuj Sloven-
sko“ si najmenší návštevníci mohli 
vyskúšať deväť športov a objaviť 
v sebe talent vo futbale, florbale, 
volejbale, v basketbale, biatlone, at-
letike, boxe, golfe či v gymnastike. 
„Keď som dostal ponuku podporiť 
projekt „Športuj Slovensko“ nevá-
hal som ani sekundu. Slovensko 
potrebuje projekty, ktoré rozvíjajú 
pozitívny vzťah detí k športu a som 
veľmi rád, že sa tejto výzvy zhos-

tilo práve olympijské hnutie,“ vy-
jadril svoje pocity slávny futbalista 
Róbert Vittek. 

Medaila každému dieťaťu
Rodičia mohli svoje deti registro-
vať v behu, v jazde na bicykli či na 
odrážadle. Registrácia prebiehala 
online prostredníctvom webovej 
stránky www.sportujslovensko.
sk alebo priamo na mieste. Všetky 
deti za svoj výkon dostali špeciál-
nu medailu. Najlepší traja z kaž-
dej kategórie boli navyše odme-
není vecnými cenami a trofejami 
od generálneho partnera projektu 
BILLA a od partnerov Satur a Ra-
jec. „Tešíme sa, že hneď prvé 
podujatie pritiahlo tisícky ľudí. 
Atmosféra v Prešove bola úžasná, 
deti motivované našimi hviezda-
mi športovali spolu s rodičmi  
a so starými rodičmi. A o toto 

nám práve išlo,“ hovorí Jana Gre-
gorovičová za generálneho partne-
ra BILLA.

Prišla aj Kuzminová 
Atmosféru zvýraznilo slnečné 
počasie a spokojnosť rodičov. „Do 
poslednej bodky to bolo výborné 
a myslím si, že nikomu nič nechý-
balo. Stojí to za to, deti potrebujú 
byť na vzduchu, hýbať sa a súťa-
žiť,“ zhodnotila podujatie Katarí-
na, ktorá si víkendový deň prišla 
užiť so svojou malou dcérkou.  
Na podujatí nechýbala ani olym-
pijská víťazka a ambasádorka pro-
jektu Anastasia Kuzminová. „Je 
tu skutočne skvelá atmosféra. Som 
nesmierne šťastná, že môžem byť 
súčasťou tohto projektu,“ prezra-
dila nám úspešná biatlonistka. 

 Danka Galicová, 
 SOŠV médiá V Prešove sa športovalo vo veľkom. Snímka: SoŠV/a. Galica

Vo funkcii 
predsedu by som 
mohol zužitkovať 

skúsenosti. 

Michal Martikán,  
predseda sao

Danka
Highlight
dajme web do jedneho riadku
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úSpeCH TalenTU

európska Cena Piotra nurowského: šortrekistka Petra 
Rusnáková v prestížnej súťaži mladých talentov tretia! 

držiteľka dvoch zlatých 
a jednej striebornej me-
daily z tohtoročného 
zimného Európskeho 

olympijského festivalu mláde-
že v Sarajeve (na zimnom EYOF 
2019 bola vôbec najúspešnejšou 
účastníčkou), šortrekistka  
zo Spišskej Novej Vsi Petra Rus-
náková, obsadila v súťaži piatich 
finalistov Ceny Piotra Nurowské-
ho za zimné športy delené tretie 
miesto. Cena je určená pre eu-
rópskych mladých športovcov  

do 18 rokov, ktorí na medziná-
rodnom fóre dosiahli v uplynulej 
sezóne výrazné úspechy.

Z pätice finalistov zvíťazila 
ruská krasokorčuliarka Alexan-
dra Trusovová pred rakúskou 
zjazdárkou Magdalenou Egge-
rovou. Petra Rusnáková sa deli-
la o tretie miesto s maďarským 
šortrekistom Attilom Talabosom, 
piata skončila nemecká snoubor-
distka Anna Sophie Morganová. 

Všetci finalisti si Cenu Piotra 
Nurowského (udeľuje sa od ro-

ku 2010 a nesie meno tragicky 
zosnulého bývalého preziden-
ta Poľského olympijského výbo-
ru) prevzali 18. mája na galave-
čere vo Viedni z rúk prezidenta 
Európskych olympijských vý-
borov (EOV) Janeza Kocijanči-
ča a prezidenta Poľského olym-
pijského výboru Andrzeja Kraś-
nického. Okrem ceny dostanú aj 
štipendium na hradenie nákla-
dov súvisiacich so športovou prí-
pravou. Rusnáková dostane 5-ti-
síc eur.

Predtým jediný slovenský špor-
tovec, ktorý získal Cenu Piotra 
Nurowského, bol v roku 2015 
vodný slalomár Jakub Grigar. 
Vtedy sa ceny ešte udeľovali spo-
ločne za letné aj zimné športy,  
od roku 2016 sa udeľujú samostat-
ne, pričom v oboch prípadoch zís-
kava cenu pätica športovcov. Ich 
poradie je rozhodujúce pre výšku 
štipendia od EOV.  (sou)

Prečo sa neoplatí precukriť
ZdRaVIe  
Nárast obezity a ďalších 
pridružených ochorení 
poukazuje na privysoký 
príjem cukru a zlú 
životosprávu.

náklady zdravotníctva 
priamo spojené s obe-
zitou sa pohybujú  
vo výške dvoch až sied-

mich percent celkových ročných 
nákladov, čo podľa odhadov 
predstavuje na Slovensku 90 až 
245 mil. eur. Nepriame náklady 
môžu byť až trojnásobne vyššie.

S cieľom motivovať k zdrav-
šej spotrebe preto viaceré kra-
jiny zaviedli dane na nezdravé 
potraviny (potraviny s vysokým 
obsahom nasýtených tukov, tran-
smastných kyselín, voľných cuk-
rov alebo soli), z ktorých najpo-
pulárnejšie sú dane na sladené 
nápoje. Pri cukre, podobne ako 
pri cigaretách a alkohole, totiž 
v konečnom dôsledku nenesú ne-
gatívne externé náklady len spot-
rebitelia, ale aj zdravotníctvo fi-
nancované z verejných zdrojov. 
K zdravšej spotrebe by zároveň 
mohla prispieť aj lepšia a ciele-
ná regulácia, špecificky zamera-
ná najmä na deti a mládež.

Priveľa cukru a umelých 
sladidiel vedie 
k zdravotným problémom
Nadmerná spot reba cuk ru 
a umelých sladidiel vedie pod-
ľa odborníkov k vážnym zdra-
votným problémom. Privysoká 
spotreba cukru vedie preukáza-
teľne nielen k obezite, ale spôso-
buje aj mnoho ďalších zdravot-
ných problémov, ako sú diabetes  
2. typu, metabolický syndróm, 
kardiovaskulárne ochorenia, 
zubný kaz, ale aj depresiu. Prob-
lémom nie je len pridaný cukor. 
Aj ovocné šťavy a džúsy, ktoré sa 
na prvý pohľad môžu zdať ako 
zdravšia alternatíva, obsahujú 
porovnateľné množstvo cukru 
ako kolové nápoje. Takisto na-
hrádzanie cukru umelými sla-
didlami nie je zdravším rieše-
ním, ich častá konzumácia môže 
podľa expertov viesť k rovnakým 
zdravotným problémom ako pri 
cukre, dokonca k horším. Podľa 
pokusných štúdií na zvieratách 
je prírastok hmotnosti vyvolaný 
umelými sladidlami dokonca 
vyšší ako pri samotnej sacharó-
ze. Najznámejšie sladené nápoje 
obsahujú päť až sedem kociek 
cukru na jeden pohár.

Za vysokou spotrebou 
cukru sú najmä sladené 
nápoje
V celkovej spotrebe cukru a vý-
robkov z neho sa Slovensko podľa 
údajov OECD (organizácia zame-
raná na ekonomickú kooperáciu 
a rozvoj medzi vyspelými štátmi, 
kam patrí aj Slovensko) vypra-
covalo medzi popredné krajiny 
OECD. Kým v roku 1993 sme 
v porovnaní so susednými kra-
jinami mali najnižšiu spotrebu 
cukru, o 20 rokov neskôr sme sa 
vypracovali na prvé miesto (graf 
1). V roku 2013 bola priemerná 
spotreba Slováka 49,7 kg ročne.

Za vysokou spotrebou cukru 
sú najmä sladené nápoje. Za pos-
ledných 35 rokov vzrástla spotre-
ba cukru o 19 % a sladené neal-
koholické nápoje sú primárnym 
zdrojom tohto dodatočného cuk-
ru. Z celkovej spotreby nealko-
holických nápojov na Slovensku 
tvoria ochutené a prisladzované 
nápoje polovicu. Za posledných 
20 rokov ich spotreba na jedné-
ho obyvateľa dramaticky stúpla – 
takmer trojnásobne a v roku 2017 
dosahovala 111,4 l (graf 2).

Obezita môže stáť naše 
zdravotníctvo 90 – 700 mil. 
eur ročne
Na liečbu chorôb spojených s nad-
mernou konzumáciou cukru vy-
nakladá slovenské zdravotníctvo 
nemalé prostriedky. Odhaduje sa, 
že obezita stojí slovenské zdra-
votníctvo 90 – 245 mil. eur roč-
ne. Ak pripočítame aj nepriame 
náklady (pridružené ochorenia), 
môže táto suma predstavovať až 

700 mil. eur. Priamo s obezitou sa 
tak spájajú dve až sedem percent 
celkových nákladov na zdravotnú 
starostlivosť, po zohľadnení ná-
kladov na pridružené ochorenia 
to môže byť až 20 % celkových 
nákladov.

Údaje vychádzajú z medzi-
národných štúdií, ktorých vý-
sledky sú aplikované na Sloven-
sko. Odhadovaných 700 mil. eur 
za Slovensko predstavuje 0,82 % 
HDP. Nepriame náklady obezity 
sa podľa ďalších štúdií jednotli-
vých krajín hýbu od 0,2 % HDP až 
po 1,21 % HDP v Nemecku a 1 % 
HDP vo Francúzsku. Celosvetový 
hospodársky vplyv obezity je po-
rovnateľný s následkami fajčenia, 
vojen či ozbrojeného násilia. Roč-
ne spôsobujú nadváha a obezita 
globálne až štyri milióny úmrtí.

Jasný rastúci trend obezity 
na Slovensku
Výskyt obezity na Slovensku sa 
drží mierne pod priemerom EÚ, 
je tam však jasný rastúci trend. 
V prípade ostatných ochorení 
spájaných s vysokou spotrebou 
cukru predbiehame EÚ. Na Slo-
vensku trpí obezitou 22 % dos-
pelých, obéznych adolescentov 
je 7 %. Horšie výsledky dosahujú 
deti, obezitou trpí až 11 %. Rastie 
počet hospitalizácií s chorobou 
obehovej sústavy.

Zdanenie kompenzuje 
spoločenské náklady
Pri cukre, podobne ako pri ciga-
retách a alkohole, sú dôvodom 
na zavedenie spotrebnej dane 
negatívne externé náklady, ktoré 

nenesú len samotní spotrebitelia, 
ale aj zdravotníctvo financované 
z verejných zdrojov. Slovenský 
zdravotnícky systém je financo-
vaný z odvodov pracujúcich a aj 
z platby štátu, pričom súčasné 
príspevky nezohľadňujú zdravot-
ný štýl daného spotrebiteľa. Rov-
nako ani konečná cena sladených 
nápojov nezohľadňuje externé 
náklady pre zdravotníctvo, ktoré 
vznikajú ich nadmernou konzu-
máciou.

Nezdravé potraviny zdaňuje 
takmer polovica krajín 
OECD
Negatívne následky nadmernej 
spotreby nezdravých potravín  
na zdravie postupne vedú k zvý-
šenému záujmu krajín zaviesť 
„dane na nezdravé potraviny 
a nápoje“ v súlade s odporúčania-
mi Svetovej zdravotníckej orga-
nizácie (WHO). Takúto daň malo 
zavedenú 14 z 36 krajín OECD.  
Zo šiestich krajín OECD, ktoré 
majú vyššiu spotrebu cukru ako 
Slovensko, presne polovica zda-
ňuje či už sladené nápoje, alebo 
sladkosti. Konkrétne Belgicko 
historicky zdaňuje sladené nápo-
je. Sadzby naposledy zvyšovalo 
v rokoch 2016 a 2018. Viaceré 
mestá USA postupne zavádzajú 
daň na sladené nápoje a potravi-
ny s vysokým obsahom cukru.

Najviac rozšírené je zdanenie 
sladených nápojov. Oproti iným 
nezdravým potravinám je zda-
nenie sladených vôd adminis-
tratívne jednoduchšie a obsahu-
je najmenej sporných momentov. 
Sladené nápoje sú ľahko identi-

fikovateľné a majú relatívne po-
dobný obsah cukru. Výhodou je 
široká dostupnosť zdravého sub-
stitútu, ktorým je voda. Sladené 
nápoje sú z pohľadu spotrebite-
ľov ľahko cenovo fyzicky dostup-
né, pričom niektoré sladené na-
poje sú lacnejšie ako balená voda.

Dane v tejto oblasti môžu pri-
spieť k zdraviu obyvateľstva via-
cerými spôsobmi. Zvýšenie ce-
ny pomáha presvedčiť spotrebite-
ľov o zdravšej alternatíve. Môže 
však byť ovplyvnené aj správanie 
výrobcov, ktorí znížia obsah ne-
zdravej zložky v produkte v sna-
he vyhnúť sa zdaneniu, respek-
tíve ho znížiť. Ďalším nástrojom  
na zníženie spotreby nezdravých 
potravín môže byť ich výraznej-
šie označovanie v obchodoch, 
ako aj informácia o odporúčanej 
dennej dávke.

Potenciálny výnos z tejto dane 
by sa mohol použiť na rovnaký 
účel, aký má samotná daň, čiže 
na programy pre zdravšiu popu-
láciu vrátane športových aktivít.

Komplexná politika by 
mala regulovať aj fyzickú 
dostupnosť a marketing
Zmeny v daňovom systéme by 
podľa WHO mali byť súčasťou 
komplexného preventívneho 
programu verejného zdravotníc-
tva, pričom obzvlášť ohrozenou 
kategóriou sú deti. K podpore 
zdravšieho stravovania detí sa 
pod tlakom verejnej mienky čo-
raz častejšie hlásia aj samotní 
výrobcovia. V septembri 2018 sa 
jeden z výrobcov sladených ne-
alkoholických nápojov zaviazal 

stiahnuť sladené nápoje z auto-
matov umiestnených v školách. 
V ponuke však naďalej ponechá-
va nízkokalorické nápoje sladené 
umelými sladidlami. Výrobcovia 
nealkoholických nápojov na Slo-
vensku sa v októbri 2018 dobro-
voľne zaviazali, že do roku 2020 
postupne znížia obsah pridaného 
cukru v nápojoch o 10 percent.

Opatrenia v boji proti 
obezite možno zhrnúť 
nasledovne:
Obmedzenie cenovej dostup-
nosti (vďaka zdaneniu) by malo 
byť obzvlášť účinné práve voči 
deťom a mladým ľuďom. Tí by 
mali na zmenu ceny sladených 
nápojov reagovať citlivejšie. 
Okrem cenovej dostupnosti (for-
mou zdanenia) potravín WHO 
odporúča regulovať aj ich reálnu 
dostupnosť a reklamu. Napríklad 
obmedzenie predaja nezdravých 
potravín v školách a škôlkach. Al-
ternatívnym prístupom je zobra-
zenie množstva kalórií v jedlách 
a sladených nápojoch priamo 
v reštauráciách a obchodoch. 

Špecifickým problémom je re-
gulácia marketingu nezdravých 
potravín. Marketing zameraný  
na deti je veľmi rozšírený a účin-
ný. 

Mnohé krajiny vrátane Slo-
venska sa snažia motivovať de-
ti k zdravému stravovaniu cez 
programy EÚ dotujúce ceny vy-
braných potravín ako mlieko či 
ovocie a zelenina priamo v ško-
lách.  (Článok bol spracovaný 

 na základe analýzy 
 Inštitútu finančnej politiky)

Na spoločnej fotografii pätica finalistov Ceny Piotra Nurowského za zimné športy, Petra Rusnáková druhá zľava. Snímka: GEPa

Letný eYOF 2021 bude v banskej bYstrici
Tradičnému jarnému semináru predchádzalo vo Viedni zasadnutie 
exekutívy eoV, ktorej členom je aj generálny sekretár SoŠV jozef 
liba. exekutíva eoV schválila návrh SoŠV, že dejiskom XVI. letného 
eYoF v roku 2021 bude namiesto košíc Banská Bystrica (košice 
sa totiž v marci vzdali usporiadateľského práva). Začiatkom júla 
navštívi mesto koordinačná komisia eoV. Budúcoročný jarný semi-
nár generálnych sekretárov a šéfov misií európskych noV sa usku-
toční v máji 2020 v Šamoríne.

Graf 1: Spotreba všetkých foriem 
cukru a sladidiel (kg na osobu)

Spotreba nealkoholických  
nápojov v SR (l na 1 obyvateľa)

Zdroj: OECD Zdroj: ŠÚ SR
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Pri skladaní programu mysleli  
na to, aby jednotliví spíkri a témy 
pritiahli širokú verejnosť. O rôzno-
rodosti konferencie svedčí aj to, že 
medzi spíkrami je moderátor Mi-
lan Junior Zimnýkoval či youtu-
beri a influenceri Daniel Sebastián 
Štrauch alias Gogo a Bekim Aziri.

„Bekim a Gogo zdôraznia 
pros tredníctvom svojich 

osobných príbehov, akú 
silu má v dnešnom 

svete online marke-
ting a sociálne siete. 
U nás to nie je pra-
vidlo, ale v zahra-
ničí si to čoraz viac 
uvedomujú aj špor-
tovci. Sociálne siete 
otvárajú dvere k po-

pularite a zároveň 
k sponzorom,“ priblí-

žila Kristína Czuczová, 
ktorá bude na konferencii 

spíkerkou v rámci diskusného 
panela Dá sa neprerobiť na športe? 
Spoločne s ňou budú hľadať odpo-
vede na otázky týkajúce sa finan-
covania športu predseda dozornej 
rady športového komplexu x-bio-
nic® sphere a majitelia klubov 
Oszkár Világi (DAC Dunajská Stre-
da) a Daniel Jendrichovský (Young 
Angels Academy).

V súčasnosti majú najsilnejšie 
športové kluby vo svojich rukách 
bohatí jednotlivci. Daniela Jendri-
chovského mrzí, že noví fanati-
ci neprichádzajú a „opotrebovaní“ 
vzdávajú boj, ktorý sa nedá vyhrať. 
„Väčšinou jediný majiteľ, ktorý je 
srdcom aj dušou spätý s klubom, 
dá svojmu športu všetko, obetu-
je svoje financie a veľakrát aj ro-
dinu pre úspech. Keď sa vyhráva, 
užije si spolu s hráčmi a trénermi 
trochu slávy, no neúspechy si ,vy-
pije‘ zväčša sám. Najmä ak je ne-

úspech spojený s finančnými prob-
lémami,“ doplnil strojca úspešného 
ženského klubu Good Angels Ko-
šice. Na konferencii bude hovoriť 
aj o budúcnosti seniorského tímu 
a poukáže na to, ako sa šport na 
Slovensku dostal do slepej uličky.

Dopingová kauza ako príklad
Pozvanie na konferenciu prijali aj 
bývalí profesionálni športovci, bas-
ketbalista Radoslav Rančík a boxer 
Tomi „Kid“ Kovács. Hovoriť budú 
o tom, či sa dá pripraviť na koniec 
kariéry a aké to je sledovať šport 
z pozície diváka.

„Žil som svoj sen. Živil som sa 
mojím hobby a tým, čo som mal 
rád. Šport mi dal komfortný život-
ný štýl, množstvo priateľov, iný po-
hľad na svet, ale zobral mi čas s ro-
dinou. Rozhodnutie skončiť sa ne-
rodilo ľahko. Inter sa rozhodol 
omladiť káder a v tomto smere mi 
to uľahčil,“ povedal Radoslav Ran-
čík. Viac o jeho kariére a príprave 
na jej koniec a odporúčaniach  
pre športovcov sa dozviete na kon-
ferencii v rámci diskusného panelu 
Už som iba divák.

Športová cesta sa mohla predčas-
ne skončiť aj pre olympijského ví-
ťaza a majstra sveta v chôdzi Ma-
teja Tótha. Od júla 2017 mal v dôs-
ledku odchýlky v biologickom pase 
pozastavenú činnosť. Napokon ho 
krátko pred Vianocami zbavili ob-
vinenia. Aj o túto nepríjemnú skú-
senosť sa podelil s verejnosťou 
v autobiografii Odchýlka, ktorú na-
písal v spolupráci s novinárom Mi-
chalom Červeným.

„Maťo nemohol počas riešenia 
prípadu komunikovať. S médiami 
pracoval veľmi dobre. Jeho prístup 
môže slúžiť ako pozitívny príklad 
ďalším športovcom. Nenájdete mé-
dium, ktoré by nestálo na Tóthovej 

strane. Komunikoval s nami a nikto 
nemal pocit, že niečo skrýva,“ opí-
sal športový novinár Michal Červe-
ný. Na SPORT (R)EVOLUTION sa 
bude okrem témy Matej Tóth veno-
vať aj sociálnym sieťam – fenomé-
nu modernej komunikácie.

Materstvo ju baví
Program na lifestyle stage  
otvorí diskusia Šport a ženy. Pro-
fe sio nálne športovkyne a matky 
Anastasia Kuzminová, Martina 
Gogolová-Kohlová a Zuzana Rehák 
Štefečeková dosiahli na medaily 
z najvýznamnejších svetových po-
du jatí. Venovali sa však aj rodine. 
Kuzminová po prvom materstve 
vyhrala po jednom zlate na ZOH 
vo Vancouvri aj v Soči. V Pjongčan-
gu 2018 získala v pretekoch s hro-
madným štartom najcennejší kov 
už ako dvojnásobná mama.

Slovenská reprezentantka 
v rýchlostnej kanoistike Martina 
Gogolová-Kohlová priviedla v ro-
ku 2017 na svet dcéru Lilianu. Ná-
vrat do súťažného kolotoča pôvod-
ne neplánovala, no napokon v ro-
ku 2018 štartovala aj na európskom 
šampionáte. S Mariannou Petrušo-
vou vypádlovali miestenku na Eu-
rópske hry, ale športové ciele idú 
opäť bokom. Martina čaká druhé 
dieťa. „Materstvo je krásna časť ži-
vota. Užívam si to plnými dúškami. 
Rýchlo to letí, a tak sa snažím, aby 
každá chvíľka bola jedinečná. Nie-
kedy je to náročné. Nemám pri se-
be mamu ani svokru, bývajú ďale-
ko od nás. Materstvo ma baví. Pre-
to si ho teraz dupľujem,“ zasmiala 
sa 34-ročná trojnásobná medailist-
ka z MS. Nedajte si ujsť prvú, špor-
tom nabitú konferenciu SPORT  
(R)EVOLUTION 2019. Lístky sú 
dos tupné v sieti Predpredaj.sk!
� (sošv)
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SLOVENSKÝCH OLYMPIONIKOV S HRDOSŤOU PODPORUJÚ

.sk

Slovenský olympijský 
a športový výbor (SOŠV) 
sa v decembri 2018 stal 
strešnou organizáciou 

slovenského športu, ktorá zastu-
puje a presadzuje záujmy väčšiny 
športových zväzov na Slovensku 
a ďalších subjektov pôsobiacich 
v športe.

Úlohou pripravovanej športo-
vej konferencie SPORT (R)EVOLU-
TION je okrem iného otvárať aktu-
álne témy z oblasti športu a špor-
tovej problematiky. „Pri tvorbe 
programu sme sa snažili zaujať čo 
najširšie spektrum ľudí, ktorí sa 
zaujímajú o šport. Inšpiráciu sme 
čerpali z našich skúseností a z náv-
štev podobných podujatí v zahra-
ničí,“ povedal pri predstavení pro-
jektu prezident SOŠV Anton Siekel. 
Ambíciou je zaradiť konferenciu  
do kalendára tradičných športo-
vých podujatí.

Na SPORT (R)EVOLUTION sa 
budú rozoberať témy z oblasti špor-
tu, športového marke tingu, legis-
latívy či financovania športu. Na 
dvoch pódiách sa v rámci 10 dis-
kusných panelov, prednášok a wor-
kshopov predstaví 39 spík rov. Pri-
pravená bude aj Fun Zone a zaují-
mavý sprievodný program. V stredu 
18. septembra sa program v Refine-
ry Gallery bude niesť pod mottom 
Konferencia nabitá športom a všet-
kým, čo sa športu týka! 

Triatlonista Richard Varga a pro-
fesionálni tréneri Maroš Molnár 

a Dominik Hopjak priblí-
žia nové trendy vo výžive 
a fitnes. O organizova-
ní športových podujatí 
bude hovoriť organi-
zátor ČSOB marató-
nu Peter Pukalovič, 
generálny sekre-
tár SOŠV Jozef Liba, 
riaditeľ marketingu 
SZĽH Vladimír Jan-
ček či prezident Čes-
kého florbalu Filip Šu-
man. V talkshow s mode-
rátorom Petrom Šarkanom 
Novákom sa o svoje skúsenos-
ti, úspechy a cestu na vrchol po-
delia majsterky sveta Petra Vlho-
vá a Dominika Cibulková. O špor-
te ako spoločenskej zodpovednosti 
a o podpore športu zo strany lo-
kálnych samospráv budú diskuto-
vať predseda Bratislavského samo-
správneho kraja Juraj Droba či ma-
jiteľ MŠK Žilina Jozef Antošík.

Bekim a Gogo budú radiť 
športovcom
Na dvoch pódiách bude súbežne 
prebiehať zaujímavý program. 
Každý si teda môže nájsť zaují-
mavú tému. „Na konferenciu by 
mal prísť každý, kto sa zaujíma 
o šport. Svoje si nájdu športovci, 
odborníci, fanúšikovia aj športoví 
laici. Z nabitého programu si viete 
vybrať vždy to svoje,“ myslí si ria-
diteľka marketingu SOŠV Kristína 
Czuczová.

Na fotografiách traja zo spíkrov na konferencii: aktuálna majsterka sveta v zjazdovom lyžovaní Petra Vlhová, tenisová exmajsterka sveta WTA Dominika Cibulková a podnikateľ Oszkár Világi, majiteľ futbalového klubu DAC Dunajská Streda. SNímky: SOŠV

Konferencia nabitá športom

SpoRT (R)evoluTion  
V stredu 18. septembra sa v Bratislave v industriálnych 
priestoroch uskutoční športová konferencia SPORT  
(R)EVOLUTION. O športových témach budú hovoriť športovci, 
olympionici, odborníci či youtuberi.

Inšpiráciu pri tvorbe 
programu sme čerpali  
z návštev podobných 
podujatí v zahraničí. 

Anton Siekel, 
prezident SoŠv

MIESTO 
KONANIA

Športová 
konferencia 
SpoRT  
(R)evolu-
Tion 2019 
má skutočne 
nabitý pro-
gram. viac 
informácií 
nájdete na 
oficiálnej 
web stránke 
www.sportre-
volution.sk. 
ak sa chcete 
niečo spýtať 
športovcov, 
majiteľov 
klubov či 
ďalších 
osobností, 
príďte  
18. sep-
tembra do 
Refinery 
Gallery.
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