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Čo má jedlo spoločné s
udržateľnosťou?

Vzdelávac�a cesta 1

Udržateľnosť: Fakty a čísla

Pozr�te sa!



Udržateľnosť je o ochrane budúcnost� ľudí a
zlepšovaní ž�vota a zdrav�a každého a
kdekoľvek.

 Ide o dôlež�tý c�eľ Organ�zác�e Spojených
národov.

C�ele trvalo udržateľného rozvoja (SDGs) sú
un�verzálnou výzvou na akc�u, ktorá
zabezpečí, aby sa do roku 2030 všetc� ľud�a
teš�l� z m�eru a prosper�ty.

Všetky členské štáty OSN �ch pr�jal� v roku
2015 *

O trvalo udržateľnom rozvoj�

*undp.org



Ex�stuje 17 c�eľov trvalo
udržateľného rozvoja, SDGs.
 Jedlo ovplyvňuje každý
jeden z n�ch.

C�ele trvalo udržateľného
rozvoja



Ex�stuje mnoho aspektov spotreby potravín, ktoré
majú významný vplyv na spoločnosť.

Napríklad; 2 m�l�ardy ľudí trp�a nadváhou alebo
obez�tou, zat�aľ čo takmer 2 m�l�ardy ľudí je hladných
alebo podvyž�vených.

V tejto apl�kác�� sa zamer�avame najmä na SDG12: „

Zabezpeč�ť modely udržateľnej spotreby a výroby“

Zodpovedná spotreba a
výroba



Do roku 2030 má SDG12 (zodpovedná
spotreba a výroba) za c�eľ

Podstatne zníž�ť tvorbu odpadu prostredníctvom

prevenc�e, redukc�e, recyklác�e a opätovného použ�t�a.

Zníž�ť celosvetové plytvan�e potrav�nam� na polov�cu

na úrovn� maloobchodu a spotreb�teľov.

Zabezpeč�ť, aby ľud�a všade mal� �nformác�e a

povedom�e umožňujúce trvalo udržateľný rozvoj a

ž�votný štýl v súlade s prírodou.



8 % em�s�í uhlíka na svete je spôsobených plytvaním
potrav�nam�. Na druhej strane, 60 % potrav�nového
odpadu možno predísť dopredu premysleným
postupom.

H�erarch�a odpadu poskytuje h�erarch�u možností,
ktoré predstavujú najlepš�e celkové env�ronmentálne
výsledky.

Stratené alebo vyhodené potrav�ny v celom
dodávateľskom reťazc� sú vo všeobecnost� potrav�ny
podl�ehajúce skaze, ako je ovoc�e, zelen�na a potrav�ny
ž�vočíšneho pôvodu (FAO, 2020).

PREČO JE
PLYTVANIE

POTRAVINAMI
DÔLEŽITÁ TÉMA 



Ako ukazuje obrázok, najlepšou

možnosťou je predchádzať vzn�ku

odpadu. Ak to n�e je možné, druhé

najlepš�e použ�t�e je opätovné

použ�t�e, po ktorom nasleduje

recyklác�a a obnova. Odvoz a

l�kv�dác�a nepouž�tých potravín je

najmenej preferovanou č�nnosťou,

hoc� je stále dôlež�tou súčasťou

systému odpadového hospodárstva.



Dos�ahnut�e udržateľnejš�eho ž�votného štýlu je často
spojené so „4 R“: odm�etnuť (refuse), zníž�ť (reduce),

znovu použ�ť (reuse), recyklovať (recycle) zdroje a
produkty.

 

Odm�etn�te to, čo nepotrebujete. 

Ak nemôžte odm�etnuť, môžete zredukovať, potom
znova použ�ť a nakon�ec – keď vyčerpáte všetky
ostatné možnost� – recyklovať.

NAJSKÔR –

ODMIETNITE!



ĎALEJ:

REDUKUJTE !

Redukujte to, čo
potrebujete a chcete.

 

Pred kúpou s� položte
otázku:

V�em, ako a kedy to použ�jem?

Uľahčí m� to ž�vot?

Urobí ma to šťastnejším?



TRETIA MOŽNOSŤ:

OPÄTOVNE POUŽITE

OPÄTOVNÉ POUŽITIE: Môžete dať svoj�m

vec�am druhú šancu, kým �ch zl�kv�dujete?

Môžete napríklad dnes servírovať včerajš�e

zvyšky jedla? 

Alebo rozdať prebytočné jedlo m�estnej

char�te – alebo susedom?



použ�t�e zvyškov jedla na uvaren�e nového
jedla
poslan�e potrav�nového odpadu farmárov� na
kŕmen�e zv�erat
kompostovan�e

Recyklác�a znamená, že to, čo vyhodíte, sa stane
novým zdrojom.

V prípade potravín to môže znamenať napr.:

ŠTVRTÁ MOŽNOSŤ:
RECYKLUJTE



POSLEDNÁ MOŽNOSŤ:
VYHODENIE ODPADU A
JEHO LIKVIDÁCIA 

Keď všetko ostatné zlyhá, máme m�estnu

službu na zber a l�kv�dác�u odpadu.

Mnohé z n�ch ponúkajú recyklačné služby.

Napríklad potrav�nový odpad možno využ�ť na

extrakc�u metánu (používaného napr. na

pohon autobusov) a potom kompostovať a

vyrob�ť kompost pre m�estne záhrady alebo na

predaj.



Gratulujeme!

Dobrá práca!
Dokonč�l� ste Vzdelávac�u cestu

Ak chcete v�ac, otestujte sa v
kvíze



Otázka 1. Vyplňte prázdne
m�esta

_______ kúp�ť vec, ktorá n�e je na mojom nákupnom zozname, aj keď je v
akc��.

Zvyšky z večere  _______  pr� kŕmení psov.

Nenaber�em s� v�ac jedla, ako dokážem zjesť, takže _______  plytvan�e jedlom.

zn�žujem odm�etam znovu využ�jem



Otázka 1. Vyplňte prázdne
m�esta

_______ kúp�ť vec, ktorá n�e je na mojom nákupnom zozname, aj keď je v
akc��.

Zvyšky z večere  _______  pr� kŕmení psov.

Nenaber�em s� v�ac jedla, ako dokážem zjesť, takže _______  plytvan�e jedlom.
zn�žujem 

odm�etam 

znovu využ�jem



Otázka 2. Dá sa zabrán�ť
plytvan�u potrav�nam�?

N�e, je to nereálne.
N�e som s� �stý – povedzte m� to!
N�e všetko, ale veľa.
Čo je to potrav�nový odpad?
Nemám tušen�a!

1.
2.
3.
4.
5.



Otázka 2. Dá sa zabrán�ť
plytvan�u potrav�nam�?

60 % potrav�nového odpadu sa dá predísť a �nd�v�duálne môžete

urob�ť v�ac! 

Potrav�novým odpadom sa rozum�e jedlo, ako sú zvyšky,

pokazené jedlo atď. Môže sa kompostovať alebo spracovať

anaeróbnym spôsobom alebo poslať na kŕmen�e zv�erat. V

krajnom prípade sa môže použ�ť na skládku.

 Toto je váš budíček. Mnohému potrav�novému odpadu sa

dá predísť.



Otázka 3. Nevyhnutný
potrav�nový odpad

Čo je podľa vás najlepš�e rob�ť s nevyhnutným

potrav�novým odpadom?

A. Recyklujem :] 

B. Znovu použ�jem :)  

C. Vyhodím :/



Otázka 3. Nevyhnutný
potrav�nový odpad

Nevyhnutný potrav�nový odpad“ je názov pre nejedlé čast�

potravín, ako sú zelen�nové šupky a kost�. Čo s ním treba

urob�ť?

Môže byť použ�tý ako krm�vo pre zv�eratá
Poslať na skládku
Použ�ť na kompost 

Najlepš�e, ak máte túto možnosť
Ako posledná možnosť...
Áno, väčš�nu okrem kostí veľkých zv�erat možno kompostovať



Projekt SUSCOF je projekt Európskej ún�e č. 2018-1-TR01-KA204-
058739 podporovaný tureckou národnou agentúrou. C�eľom projektu

je preskúmať a zmen�ť spotreb�teľské správan�e dospelých a zvýš�ť
povedom�e o udržateľnej spotrebe potravín.

 
V�tajte na našej webovej stránke a mob�lnej apl�kác�� MySusCoF, kde

nájdete podrobné �nformác�e a obohatený obsah.
 

www.suscof.com
 

F�nancované z programu Európskej ún�e Erasmus+. Európska kom�s�a a turecká národná agentúra však nenesú
zodpovednosť za akékoľvek použ�t�e �nformác�í v n�ch uvedených


