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 nedostatočná pohybová aktivita, sedavý spôsob života a 
nezdravé stravovanie predstavujú hlavné spoločenské problémy 
v Európe a majú negatívny vplyv na zdravie a fyzickú a mentálnu 
kondíciu ľudí, ale aj na ekonomiku a systémy zdravotnej 
starostlivosti.

 Z vedeckých dôkazov vyplýva, že pravidelná pohybová aktivita 
zlepšuje zdravie a pohodu ľudí, jej nedostatok však vedie k zlému 
zdravotnému stavu, a to najmä v neskoršom veku. Vedci takisto 
zistili silné účinky športu na študijné výsledky a úspešnosť na 
trhu práce v dospelosti.

 Obezita, najmä u detí, je na vzostupe. Príčinou je nezdravé 
stravovanie a nedostatočná pohybová aktivita.

 Zlý zdravotný stav a obezita majú negatívny vplyv na celkovú 
kondíciu dospelých, čo vedie k značným nákladom pre jednotlivcov 
a spoločnosť ako celok. Štatistiky ukazujú, že takíto dospelí 
zvyčajne zarábajú menej, majú viac ťažkostí pri hľadaní 
zamestnania a sú vystavení vyššiemu riziku sociálneho vylúčenia.

 Je dôležité, aby deti a mladí ľudia poznali význam zdravej a 
vyváženej stravy a primeranej fyzickej aktivity. To ich môže 
motivovať k tomu, aby viedli zdravý životný štýl, a tak si chránili 
svoje zdravie.

 Musíme podporovať zdravé potraviny a zároveň zabezpečiť ich 
bezpečné, udržateľné a stabilné dodávky.

 Nezdravé stravovacie návyky a nedostatočný pohyb v kombinácii 
s fajčením a nadmerným požívaním alkoholu sa častejšie 
vyskytuje u znevýhodnených skupín v spoločnosti. Pri politických 
opatreniach a činnostiach sa na to musí brať ohľad a tieto 
skupiny do nich zapojiť. Takýmto spôsobom sa môže znížiť miera 
sociálneho vylúčenia a prispieť k spravodlivejšej spoločnosti.

 Na podporu zdravého stravovania a pohybovej aktivity je 
nevyhnutné ďalej rozvíjať spoluprácu v oblasti zdravia,  
športu, vzdelávania a stravovania. 

Práve preto sa komisári Navracsics, Andriukaitis a Hogan dohodli, že v 
priebehu nasledujúcich dvoch rokov prijmú tieto opatrenia :

1 Zvýšenie financovania projektov na podporu pohybovej 
aktivity v rámci kapitoly o športe programu Erasmus+ s možným 
zameraním sa na osobitné prostredie, ako sú napríklad školy.

2 Podpora znalostných a inovačných spoločenstiev za pomoci 
Európskeho inovačného a technologického inštitútu, EIT Health a EIT 
Food s cieľom vyvinúť a podporiť inovatívne prístupy na propagáciu 
výhod, ktoré prináša zdravý životný štýl, a na zvyšovanie povedomia 
o nich.

3 Využitie Európskeho týždňa športu na propagáciu zdravého 
životného štýlu, najmä medzi deťmi, staršími ľuďmi, ako aj ľuďmi v 
znevýhodnených prostrediach.  

4 Propagácia zdravého životného štýlu medzi deťmi a mladými 
ľuďmi, a to najmä podporou pri vytváraní a rozvoji partnerstiev 
medzi školami a športovými klubmi.

5 Presadzovanie programu Únie na podporu konzumácie ovocia, 
zeleniny a mlieka v školách spusteného v auguste 2017, ktorý 
prispieva k zdravšiemu stravovaniu prostredníctvom distribúcie 
poľnohospodárskych výrobkov do škôl, a série sprievodných 
vzdelávacích aktivít, ako napríklad vzdelávacie materiály pre 
učiteľov.

6 Podpora kampaní zameraných na propagáciu zdravých 
stravovacích návykov a väčšiu konzumáciu ovocia a zeleniny (napr. 
kampaň „5 porcií denne“) v rámci ročných výziev na propagáciu 
poľnohospodárskych výrobkov.

7 Presadzovanie spolupráce medzi príslušnými útvarmi Komisie 
pri koordinácii činností na podporu zdravého životného štýlu a s tým 
súvisiaceho financovania. 

8 Posilnenie dialógu naprieč zdravotníckymi a športovými 
sieťami, napríklad prostredníctvom spoločných stretnutí siete 
národných kontaktných miest pre pohybovú aktivitu a skupiny 
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na vysokej úrovni pre výživu a pohybovú aktivitu, a výzva určená 
ostatným príslušným útvarom Komisie, aby sa zapojili. 

9 Propagácia zdravého životného štýlu na podujatiach a 
konferenciách organizovaných Komisiou, ako je napríklad Európsky 
týždeň športu, zasadnutie zoskupenia pre zdraviu prospešné 
pohybové aktivity, ktoré sa predpokladá v pracovnom pláne EÚ pre 
šport (2017 – 2020), fórum EÚ pre šport, Medzinárodný zelený 
týždeň v Berlíne a Medzinárodný poľnohospodársky veľtrh v Paríži.

10 Zaradenie pohybovej aktivity ako priority pre stretnutie 
skupiny na vysokej úrovni zloženej z vládnych zástupcov pre výživu 
a fyzickú aktivitu a pre Platformu EÚ pre výživu, fyzickú aktivitu a 
zdravie.

11 Udržiavanie pravidelného dialógu o zdravom životnom 
štýle s Európskym parlamentom, a najmä s Výborom pre kultúru 
a vzdelávanie, Výborom pre životné prostredie, verejné zdravie a 
bezpečnosť potravín a s medziskupinou pre šport.

12 V rámci príslušných fór Komisie určenie vhodných 
mechanizmov na zlepšenie zberu údajov o zdravotnom stave, ako 
aj údajov o zásahoch a opatreniach, najmä tých, ktoré sa týkajú 

pohybovej aktivity, nezdravého stravovania, obezity a výsledkov v 
oblasti zdravia.

13 Prehĺbenie výskumu a získanie nových vedomostí o postojoch 
a návykoch ľudí, pokiaľ ide o zdravie, ako aj o tom, čo ich vedie 
k výberu určitého životného štýlu a aký jeho vplyv na sociálne 
výsledky v prípade rôznych sociálno-ekonomických skupín. 

14 Podpora uverejňovania aktuálnych informačných prehľadov 
o zdraviu prospešných pohybových aktivitách a zhromažďovania, 
výmeny a zavádzania osvedčených postupov (napríklad iniciatíva 
umožniť praktickým lekárom, aby predpisovali pohybové aktivity, 
a motivovať ich k tomu). V tejto súvislosti najmä stanovenie 
osvedčených postupov pre nákladovo efektívne opatrenia na 
podporu zdravia a prevenciu chorôb (zamerané na nedostatočnú 
pohybovú aktivitu), odovzdanie týchto informácií riadiacej skupine 
pre podporu zdravia, prevenciu chorôb a manažment neprenosných 
chorôb a pomoc členským štátom s vykonávaním týchto postupov.  

15 Uskutočnenie štúdie o pohybových aktivitách na pracovisku  
s cieľom prispieť k podpore zdravia na pracovisku.

Tibor Navracsics
komisár pre vzdelávanie, kultúru, 

mládež a šport

Vytenis Andriukaitis
komisár pre zdravie a  
bezpečnosť potravín

Phil Hogan
komisár pre poľnohospodárstvo  

a rozvoj vidieka

Komisári Navracsics, Andriukaitis a Hogan sa dohodli na tomto postupe:

Seminár o zdravom životnom štýle, ktorý sa uskutoční počas otvorenia Európskeho 
týždňa športu 2017 v estónskom meste Tartu, bude mať zásadný význam pre posilnenie 

koordinácie rôznych oblastí politiky v rámci Komisie, najmä so zámerom riešiť sociálne, 
zdravotné a hospodárske výzvy spojené s nezdravým životným štýlom, najmä nedostatkom 

pohybovej aktivity.

Tartu Call for a Healthy Lifestyle (Výzva z Tartu pre zdravý životný štýl) bude športovým 
organizáciám predstavená na zasadnutí odborníkov na zdravie prospešné pohybové 

aktivity, ktoré sa bude konať v decembri 2017.

Na nasledujúcich dvoch fórach EÚ pre šport na jar 2018 a 2019 sa budú konať semináre 
zamerané na zdravý životný štýl.

Pokrok v plnení záväzkov sa zhodnotí na seminári o zdravom životnom štýle, ktorý sa bude 
konať v druhom polroku 2019.
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