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Učebné ciele 

Opis zručností / kompetencií / kompetencií, ktoré 

sa majú získať počas získania modulu 

V tomto module sa môžete dozvedieť o 

udržateľnosti vrátane udržateľných výrobkov. 

Dozviete sa o koncepcii udržateľnosti, 

charakteristikách udržateľnej spotreby a rozvoja 

a udržateľných produktoch. Dostanete praktické 

rady, ako sa dá dosiahnuť udržateľnosť v 

každodennom živote, ako si zvoliť udržateľné 

výrobky a k čomu ešte môžete prispieť. 

Časová náročnosť 

Odhadovaný čas potrebný na zvládnutie modulu 

Na oboznámenie sa s obsahom tohto modulu a 

na dokončenie úloh je potrebné absolvovať 

približne trikrát štúdiu hodiny 2x45 minút. 

Časový plán 

Pokrok v module, výučba materiálov 

Odporúčaný postup v module je v opísanom 

poradí. Najskôr prenos teoretických vedomostí z 

učebných osnov, prípadne s vlastnými 

príkladmi, doplnený miestnymi osvedčenými 

postupmi. Potom nasleduje predstavenie 

praktických príkladov a prípadových štúdií. Po 

ukončení školenia vykonajte úlohy spojené s 

modulom a absolvujte test vlastnej kontroly. 
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Úvod 

 

Je vhodné čo najskôr predstaviť deťom pojem udržateľnosti a jeho princípy. Na prvom stupni ich 

môžeme oboznámiť so životným štýlom, ktorý ohľaduplný je k životnému prostrediu, aby si potom 

mohli prehĺbiť vedomosti na základnej a strednej škole, čím podporíme čoraz rozšírenejšiu metódu 

celoživotného vzdelávania - „celoživotné vzdelávanie“. Čím skôr sa dozvedia o zásadách 

udržateľnosti, tým ľahšie sa začleňuje environmentálne povedomie do ich každodenného života. 

Správanie, ktoré si osvojujeme ako deti, sa sleduje vo väčšej miere a potom po celý život, ako sú 

normy prijaté a naučené v staršom veku. 

 

Pochopenie udržateľnosti sa pre mladšie dieťa môže javiť ako náročná úloha, ale môžeme mu pomôcť 

porozumieť pomocou rôznych hračiek, formálnych a neformálnych metód a prípadových štúdií. Je 

dôležité uviesť im príklady, ktoré deti budú môcť používať a precvičovať v každodennom živote. 

Týmto spôsobom môžeme deťom priblížiť environmentálne povedomie, pretože s týmito metódami 

môžu aj oni urobiť pre svoje životné prostredie. Hlavnou témou učebných osnov je udržateľnosť a 

teoretické vedomosti o udržateľných výrobkoch. Snažíme sa predstaviť túto dôležitú tému s hrami, 

úlohami, názornými nástrojmi a prípadovými štúdiami určenými špeciálne pre deti. Pre inštruktorov sa 

oplatí doplniť vzdelávanie o osobné skúsenosti, niečo o miestne postupy a príklady. 
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Čo je udržateľnosť? 

 

Najbežnejšiu definíciu udržateľnosti sformulovala Brundtlandská komisia v roku 1987: „trvalo 

udržateľný rozvoj je rozvoj, ktorý zodpovedá potrebám súčasnosti bez toho, aby bola ohrozená 

schopnosť budúcich generácií uspokojovať svoje vlastné potreby.“ 

 

Čo to presne znamená? Je to druh vedomia pre náš spôsob života. Ak bude naše životné prostredie 

viac zaťažené, ako znesie, zbavíme budúce generácie o príležitosti, ktoré im naše životné prostredie 

poskytuje. Nemôžeme vyťažiť maximum z nášho prostredia rýchlejšie, ako sa dá obnoviť. Každý 

môže urobiť pre životné prostredie a chrániť ho, len každý to môže urobiť inak. Naše povinnosti sú 

rôzne, ale ak to urobíme, budeme viesť udržateľný životný štýl. Dbáme na to, aby sme nezaťažovali 

naše životné prostredie vo väčšej miere, ako by sme mali.                                       

 

 

V našom každodennom živote naše konzumné návyky úzko súvisia s udržateľnosťou. To, že niekto 

konzumuje málo, ešte neznamená, že vedie udržateľný životný štýl. V našom každodennom živote 

udržateľnosť veľmi súvisí s našimi spotrebiteľskými návykmi. Nemali by sme však veriť, že 

konzumácia malého množstva znamená udržateľný životný štýl. 

Chudobné, opustené vrstvy našej spoločnosti konzumujú málo, ale zaťažujú naše životné prostredie. 

Bolo by tiež dôležité zvýšiť povedomie o udržateľnosti v týchto oblastiach a efektívne využívať 

miestne zdroje. Mnoho dobre situovaných ľudí je tiež veľkými spotrebiteľmi, ignorujúc skutočnosť, že 

dodržiavanie tohto márnotratného životného štýlu pripraví budúce generácie o normálnu kvalitu života 

neskôr. Rozšírením svojich vedomostí by sa tiež mohli stať udržateľnejšími, pretože ich finančná 

situácia im umožňuje aplikovať ekologické riešenia v ich každodennom živote. 
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V našej spoločnosti máme tiež skupinu, ktorá sa v každodennom živote správa vedome a príkladne. 

Človek je však často konfrontovaný so skutočnosťou, že má stále väčší vplyv na životné prostredie, 

ako môže obnoviť. Vidíme teda, že na vytvorenie udržateľného životného štýlu je potrebné vytvoriť 

dve základné skupiny úloh. Jedným z nich je vytvorenie správnych technických podmienok, ktoré si 

vyžadujú správne techniky a znalosti ohľaduplné k životnému prostrediu. Druhou je samotné 

environmentálne povedomie. 

Ochrana a ochrana nášho životného prostredia je pre nás veľmi dôležitá, a preto sme ochotní to robiť v 

každodennom živote. Technické prvky úzko súvisia s veľkosťou spotreby a spotrebou energie. 

Je to preto, že energia použitá jednou osobou má tiež vplyv na životné prostredie. Je dôležité znížiť 

spotrebu energie v každodennom živote a zároveň sa zníži jej vplyv na životné prostredie. Ak sa na to 

pozrieme jeden po druhom, nezdá sa to ako významné množstvo, ale pre celé ľudstvo je to obrovská 

úľava pre životné prostredie 

 

                      

Individuálny udržateľný život nestačí na dosiahnutie udržateľného rozvoja, pretože sa skladá z 

niekoľkých rôznych zložiek. Má tri hlavné piliere: hospodársky, environmentálny a sociálny pilier. 
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Tieto tri piliere je potrebné brať do úvahy pri príprave programov pre udržateľnejší rozvoj a pri 

implementácii konkrétnych opatrení. Potrebujeme viac ako individuálne ašpirácie, aby sme sa mohli 

rozvíjať globálne, potrebujeme politické, sociálne programy a stratégie. Pretože väčšina ľudí nemá 

žiadny vplyv na národné a medzinárodné procesy, je dôležité, aby sme ako deti alebo dospelí urobili 

maximum pre ochranu svojho životného prostredia. 

 

 

Je tiež dôležité poznamenať, že v záujme dosiahnutia dlhodobej a udržateľnej spoločnosti nie je 

bezpodmienečne potrebné napraviť súčasné problémy životného prostredia riešeniami, ktoré si 

vyžadujú obrovské sumy peňazí, ale skôr ukončiť formy správania a sociálne aktivity, ktoré obnovujú 

problémy životného prostredia a bránia v obnove životného prostredia. 

Udržateľná spotreba 

Aký udržateľný je náš životný štýl a ako veľmi ním zaťažujeme naše životné prostredie, k tomu 

výrazne prispievajú aj naše spotrebiteľské návyky. Čo znamená udržateľná spotreba? Je to spotreba, 

ktorá môže trvať ľubovoľne dlho, bez narušenia rovnováhy spoločnosti, hospodárstva a životného 

prostredia alebo vyčerpania zdrojov. Neznamená to, že sa zníži spotreba, ale že používame 

udržateľnejšie výrobky a tiež zvyšujeme udržateľnosť našich návykov. Dobrým príkladom toho je 

použitie obnoviteľného zdroja energie, čo neznamená, že spotrebujeme menej energie, ktorú 
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spotrebujeme, ale že potrebné množstvo pokryjeme z iných zdrojov.  

Pre svet je dôležité, aby spotreba klesala. Spotreba v Európskej únii neustále rastie, jedným z hlavných 

dôvodov je použitie zastaraných výrobkov. Vynikajúcim príkladom toho je príjem bielkovín. Pre 

populáciu Európskej únie 60% ich spotreby bielkovín predstavuje mäso. Výroba a spracovanie mäsa si 

vyžaduje veľké množstvo krmiva, pôdy a vody. Ak by sme dennú spotrebu mäsa znížili na polovicu 

poskytnutím dostatku bielkovín z iných zdrojov, skleníkový efekt by sa znížil o 25-40% a emisie 

dusíka o 40%. Spotreba rastie nielen v potravinárskom priemysle. To je prípad odevného priemyslu. 

Ľudia kupujú čoraz viac oblečenia, ale nosia ho kratšie, hlavne kvôli rýchlej zmene módy. Spotreba 

rastie aj v oblasti elektronických výrobkov a v dôsledku nového vývoja ľudia prechádzajú na novšie 

modely rýchlejšie. 

 

 

Zavedením konceptu ekologickej stopy a jeho výpočtom môžeme vyjadriť úroveň, na ktorej ľudstvo 

využíva Zem. Ukazuje, koľko pôdy a vody potrebuje ľudská spoločnosť (napr. Kontinent, krajina, 

mesto) na to, aby sa udržala a absorbovala vyprodukovaný odpad vzhľadom na vývoj danej 

technológie. V roku 1961 bola ekologická stopa na obyvateľa stále iba 0,88 hektára. Tento počet teraz 

vzrástol na 2,2 hektára. V Maďarsku je ekologická stopa na osobu 3,7 hektára. Na každého človeka na 

Zemi pripadá iba 1,8 hektára a toto číslo tiež ukazuje, že využívame oveľa viac zdrojov a produkujeme 

viac odpadu, ako by nám umožňoval trvalo udržateľný rozvoj. 

 

Svoju vlastnú ekologickú stopu môžeme ľahko vypočítať pomocou nasledujúcej webovej stránky: 

http://www.labnyom.wwf.hu/hu/index / 

 

Udržateľné výrobky 

Nákup a používanie udržateľných výrobkov šetrných k životnému prostrediu je jedným z kľúčových 

prvkov pri dosahovaní udržateľnej spotreby. Čo robí produkt udržateľným alebo „ekologickým“? 

Ukazujeme, aké faktory ovplyvňujú vplyv daného produktu na životné prostredie. Ako môžu 

výrobcovia vyrábať výrobky šetrné k životnému prostrediu a na čo musíme my, spotrebitelia, venovať 

pozornosť pri nakupovaní. 

Výrobky, ktoré predstavujú ekonomické, sociálne a environmentálne výhody a uspokojujú ich 

potreby, sa nazývajú udržateľné výrobky. Zároveň chránia životné prostredie od ťažby surovín až po 

ich použitie. 
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6 hlavných vlastností udržateľných výrobkov: 

  1. Spokojnosť zákazníka: Služby a produkty, ktoré nespĺňajú očakávania zákazníkov, nezodpovedajú 

ich potrebám, nebudú z dlhodobého hľadiska na trhu. 

  2. Sociálne a environmentálne potreby: Okrem životného prostredia sa udržateľné výrobky 

zameriavajú aj na sociálne očakávania, ale iba na environmentálne výrobky. 

  3. Životný cyklus produktu: Ak je výrobok počas celého životného cyklu šetrný k životnému 

prostrediu, možno ho označiť ako udržateľný. Od ťažby suroviny z životného prostredia až po 

konečné použitie a zneškodnenie konečného výrobku nie je samotný výrobok ani procesy s ním 

spojené škodlivé pre životné prostredie. 

  4. Významné vylepšenia: Na globálnej úrovni musí produkt prispievať k riešeniu sociálnych a 

environmentálnych problémov 

  5. Neustály vývoj: Trvalo udržateľné produkty sa musia vyvíjať v súlade s neustálym 

technologickým a sociálnym rozvojom, pričom sa musia brať do úvahy environmentálne a sociálne 

zmeny. 

  6. Zabezpečenie konkurenčných podmienok: Pretože výroba udržateľných výrobkov vyžaduje vyššie 

náklady, ich konkurencieschopnosť často zaostáva za výrobkami, ktoré nie sú ohľaduplné k životnému 

prostrediu. V mnohých prípadoch vyššia cena produktu znižuje ochotu spotrebiteľov nakupovať. 

Dosiahnutie konkurencieschopnosti udržateľných výrobkov je veľmi dôležité, pretože uvedomelý 

spotrebiteľ by si ich kúpil kvôli ekologickosti produktu. 
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Čo robí výrobky udržateľnými? 

Spoločnosti a výrobcovia si vyberajú a uplatňujú rôzne riešenia, aby boli ich výrobky udržateľné. 

Existuje mnoho spôsobov, ako urobiť výrobok šetrný k životnému prostrediu. Pre dosiahnutie lepšieho 

výsledku musí výrobca brať do úvahy čo najviac aspektov. Takto môžete vyrobiť čo najšetrnejší 

produkt k životnému prostrediu. 

Výrobcovia pri všetkých svojich výrobkoch zdôrazňujú, že dosiahli vynikajúce výsledky v takzvanom 

prieskume životného cyklu. Takže po celý váš život to nemalo trvalý negatívny vplyv na vaše 

prostredie. Iní zdôrazňujú, že poskytujú pracovné podmienky, ktoré nepoškodzujú životné prostredie, 

že ich zamestnanci sú plne zodpovední a že zabezpečujú zdravie a bezpečnosť pracovníkov. Niektorí 

ľudia tiež navrhli svoje procesy s ohľadom na životné prostredie, pokiaľ ide o výrobu výrobkov, výber 

materiálu, použité procesy, logistiku a balenie. Niektoré spoločnosti sa zameriavajú na špeciálne 

funkcie, ako je recyklovaný obsah, emisie uhlíka a vodná a energetická účinnosť. Najmä v 

stavebníctve je bežné, že podávajú vyhlásenie o environmentálnom produkte, ktoré obsahuje popis ich 

procesov a ktoré zahŕňajú údaje o životnom prostredí a vplyvy životného cyklu. Iní vyvinuli jedinečný 

prístup k zlepšeniu a hodnoteniu výsledkov v oblasti udržateľnosti. 

Je dôležité poznamenať, že takmer všetky výrobky majú vplyv na naše životné prostredie. Zelenina 

pestovaná v našej záhrade doma má tiež vplyv na naše životné prostredie. Koniec koncov, 

potrebujeme živiny a vodu, čo znamená, že pri pestovaní reďkovky a repy sa využívajú aj zdroje 

prírody. V prípade produktu, ktorý je šetrný k životnému prostrediu, myslimme na vlastnosť, ktorá 

porovnáva vplyv produktu na životné prostredie s iným, podobným produktom alebo dokonca s 

konkurenciou. 

 

Hlavným hľadiskom pri hodnotení environmentálneho povedomia je miera, do akej ovplyvňuje naše 

životné prostredie. Charakteristiky udržateľnosti produktu sú zhrnuté na nasledujúcom obrázku: 
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V nasledujúcom texte podrobnejšie preskúmame najdôležitejšie funkcie. 

1. Zdrojová základňa 

Potrebujeme zdroje na výrobu každého produktu. Aby bol produkt použiteľným produktom, je 

dôležité, aký typ zdrojov sa pri výrobe používa - obnoviteľné alebo neobnoviteľné, ako sa s týmito 

zdrojmi hospodári a záleží tiež na úrovni ochrany a zachovania zdrojov. Poďme si teda povedať o 

druhoch zdrojov. Skupina obnoviteľných zdrojov, známa tiež ako alternatívne zdroje, zahŕňa tie 

zdroje, ktoré sú schopné obnovy, tj. „Počas ich používania nedochádzajú“. Z hľadiska 

udržateľnosti je určite dôležité uprednostniť tieto zdroje. Pokiaľ ide o udržateľnosť, 

uprednostňujeme tieto zdroje. Tu sú uvedené energie, ktoré zabezpečujú procesy Zeme: 

Dopady a 

výhody 

životného cyklu 

Látky 

nebezpečné pre 
ľudí a životné 

prostredie 

Použitá zdrojová 

základňa 

Technické 

zabezpečenie - 

zámerne 

Celkové náklady 

a náklady na 

životný cyklus 

Sociálno-

ekonomické 

vplyvy a výhody 

Charakteristiky 

udržateľnosti výrobkov 
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- veterná energia 

- solárna energia 

- vodná energia 

- energia z biomasy 

      - geotermálna energia 

Využívanie týchto zdrojov energie si vyžaduje nákladnejšie technológie alebo techniky, ale z hľadiska 

životného prostredia je oveľa účelnejšie ako neobnoviteľné zdroje. 

Počas ich používania sa vyčerpávajú zdroje energie a neobnoviteľná energia. Pretože ich reprodukcia 

môže trvať milióny rokov, je dôležité použiť len potrebné množstvo, pretože sa spotrebujú zo Zeme. 

Medzi tieto patria: 

            - zemný plyn 

            - uhlie 

             -jadrová energia 

- olej 

Z hľadiska riadenia, zachovania a ochrany zdrojov je najdôležitejšou úlohou zabezpečiť nepretržité 

zhodnocovanie, recykláciu a opätovné použitie počas celého životného cyklu. Ak sa zdroje využijú 

príliš veľa a príliš rýchlo, bude to budúcim generáciám sťažovať prístup k nim a ich použitie. 

2. Dopady a výhody životného cyklu 

Je to kvantifikovaný proces, v ktorom vybranú skupinu vplyvov na životné prostredie a prúdenie 

zdrojov prezentujú na obrázkoch prostredníctvom systému produktu. Na hodnotenie životného 

cyklu používame takzvané normy ISO a na meranie vplyvov životného cyklu bolo vyvinutých 

nespočetné množstvo nástrojov, údajov a procesov. Normy ISO boli vytvorené a vydané 

Medzinárodnou organizáciou pre normalizáciu (ISO). Toto sú medzinárodné normy, ktoré 

zahŕňajú štandardizované požiadavky na systém zabezpečovania kvality. Niektoré výrobky a ich 

kvalitu možno pri medzinárodnom pohľade s týmito systémami lepšie oceniť. Toto je najlepší 

nástroj na porozumenie a hodnotenie globálne významných vplyvov. Takýmto účinkom je 

napríklad vplyv výrobkových systémov na zmenu podnebia, najmä na množstvo skleníkových 

plynov emitovaných počas výrobného cyklu. Poskytuje tiež údaje o využití a toku zdrojov, 

napríklad o množstve vytvoreného odpadu alebo o množstve použitej neobnoviteľnej a 

obnoviteľnej energie. 

3. Riziko nebezpečných látok 
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V ideálnom prípade je použitie nebezpečných látok vylúčené a zastavené výrobcami už vo fáze 

projektovania. U niektorých produktov to však nie je možné. Príkladom sú žiarivky a batérie, ktoré 

obsahujú nebezpečné látky alebo látky podozrivé z nebezpečných látok. Bolo by dôležité vedieť, ako 

sa pracovníci a spotrebitelia vyrovnávajú s tým, že sú vystavení nebezpečným látkam a kedy sa tieto 

látky do istej miery vracajú do nášho životného prostredia. Zhodnocovanie nebezpečných materiálov 

je z hľadiska životného prostredia veľmi dôležité. 

4. Sociálno-ekonomické faktory 

Výroba a životný cyklus výrobkov vyvolávajú množstvo sociálnych problémov. Príklady zahŕňajú to, 

ako spoločnosti rozdeľujú príjmy a zisky, ktoré sú generované výrobou a predajom výrobkov, a to, ako 

sa zaobchádza so zamestnancami, alebo napríklad využitie práce študentov. Je dôležité, aby 

spoločnosť zvážila kľúčové spoločenské a ekonomické výhody produktu a aby spĺňali normy. Mnoho 

organizácií má pre tieto problémy kódex správania sa a etický kódex, ktorý musia dodržiavať všetci 

členovia organizácie. Niekoľko spoločností má pre tieto problémy etický kódex a kódex správanie sa a 

každá by mala postupovať podľa pokynov v kódexe. 

5. Náklady 

Náklady sú zabudované do výroby, ale často zaostávajú za skutočnou cenou produktu. Tieto celkové 

náklady, ktoré súvisia so životným cyklom výrobku, nepokrývajú iba výrobu a výrobné procesy. 

Napríklad pokrýva nepredvídateľné materiálne straty, nakladanie s odpadom, ochranné prostriedky, 

poistenie pracovníkov a náklady na zdravotnú starostlivosť. Tieto náklady však dodnes nezahŕňajú 

fiktívne náklady na účinky výroby na životné prostredie. Napríklad hlukové znečistenie, emisie, 

využívanie prírodných zdrojov (voda a vzduch), ktoré nie sú náklady pre výrobcov, ale pre 

spoločnosť. V súhrne môžeme vidieť, že udržateľnosť produktu je ovplyvnená niekoľkými faktormi. 

Zohľadnenie týchto faktorov počas výroby je nákladná, náročná úloha a niekedy dokonca nemožná. 

Výrobcovia a pestovatelia sa musia usilovať produkovať pri dodržaní čo najviac charakteristík a mať 

pri výrobe čo najmenej negatívnych účinkov na životné prostredie. 

Ako si vybrať udržateľné výrobky? 

Po prečítaní vyššie uvedeného sa určite zamyslíte nad tým, ako my, bežný spotrebiteľ / 

kupujúci vieme o produkte, aký je udržateľný? Do akej miery každý výrobca dbá na vyššie 
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uvedené vlastnosti? Na tento účel sa na výrobkoch používajú rôzne logá a označenia. 

„Zelené štítky výrobkov“ sú najdôležitejším prostriedkom informovania spotrebiteľov. 

Existuje ich veľa rôznych foriem, ale ide o to isté, aby bolo spotrebiteľovi objasnené, že 

konkrétny výrobok je v určitej podobe produktom šetrným k životnému prostrediu. Účelom 

štítkov na výrobkoch je autenticky informovať spotrebiteľa o vzťahu výrobku k životnému 

prostrediu, jeho zdravotných účinkoch a dopadoch na životné prostredie počas jeho životného 

cyklu. 

Ďalšou kľúčovou úlohou je pomôcť spotrebiteľovi urobiť správne spotrebiteľské rozhodnutie. Tieto 

štítky výrobkov sú dôležitými nástrojmi na vzdelávanie a environmentálnu výchovu. Rôznymi 

označeniami môžu byť obchodné značky, štítky, texty, emblémy, piktogramy a písmená. Mnoho 

zákazníkov, žiaľ, nevenuje čas a energiu čítaniu a poznávaniu týchto znakov, takže pri svojich 

rozhodovaní nezohľadňujú environmentálne hľadiská, a teda pri svojich nákupoch nezvýhodňujú 

udržateľné výrobky. Pretože veľa kupujúcich nevenuje pozornosť týmto znakom, pri nákupe nevenujú 

pozornosť ani ekologickým hľadiskám. Pretože výroba udržateľných výrobkov je nákladnejšia, takže 

aj cena tovaur je vyššia, často je to tiež ovplyvňujúci faktor pri nákupe. Chudobnejšie vrstvy 

spoločnosti si preto často nemôžu dovoliť kúpiť tieto výrobky. 

Je tiež problémom, že spotrebitelia nemôžu interpretovať označenia. Porovnanie rôznych štítkov často 

nie je ľahká úloha, pretože o nich je rôznymi spôsobmi obsiahnuté veľké množstvo informácií. 

Združenie uvedomelých spotrebiteľov vytvorilo databázu štítkov, aby spotrebiteľom pomohlo 

zorientovať sa. Táto databáza predstavuje 3 stupnice hodnotenia a najmenej 50 štítkov výrobkov. K 

dispozícii sú popisy a hodnotenia rozšírených log a ich podkladový obsah. Pozrime sa na niekoľko 

príkladov takýchto zelených štítkov výrobkov. Predstavuje popis a hodnotenie najbežnejších označení, 

aby sme mohli získať informácie o ich obsahu. 

 

Často zobrazené označenia výrobkov 

1. Energetický štítok 

Informačný list, ktorý musí obsahovať informácie o spotrebe energie elektrických strojov. Toto je 

značka akceptovaná a používaná jednotne v Európe. Čo je na štítku? 

       - meno a obchodná značka výrobcu 

       - energetická trieda (A, B, C, D, E, F, G) 

        -typ zariadenia 

        - má produkt niektorú z týchto možností: maďarská ekologická ochranná známka alebo európska 

environmentálna značka 
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        - piktogramy označujúce vlastnosti a výkon 

Pokiaľ ide o energetickú účinnosť, najlepšou energetickou triedou je trieda „A“ a najhoršou trieda 

„G“. V porovnaní s výrobkami triedy A môže trieda G spotrebovať až dvaapolkrát viac. Vďaka 

najnovšiemu vývoju už na trhu vidíme produkty A +, A ++ a A +++ 

 

 

2 . Ekologický štítok produktu 

Toto je domáca environmentálna značka, ktorú používame od roku 1977. Môže sa použiť na 

služby a produkty, ktoré majú menší negatívny vplyv na životné prostredie ako podobné 

služby a produkty. Používame ho na to, aby sme zákazníkom dali prednosť produktom, ktoré 

počas životného cyklu menej zaťažujú naše životné prostredie ako podobné produkty. 

Napríklad: Nabíjateľné, kompostovateľné, recyklované, bez obsahu nebezpečného materiálu, 

znížené využitie zdrojov. 



 
 

 

16 

 

 

3. Označovanie ekologických výrobkov EÚ 

Používame ho na potraviny, ktoré boli vyrobené spôsobom, ktorý je priaznivý pre naše životné 

prostredie za podmienok stanovených zákonom. Nezávislé organizácie potvrdzujú zhodu s 

požiadavkami a okolnosťami. Pretože výroba a výrobok sú neustále pod kontrolou, zaručene 

kupujeme zeleninu, ovocie, mäso a potravinové výrobky získané z ekologickej výroby. Pravidlá 

ekologického pestovania a výroby sú v celej Európskej únii jednotné. Táto značka musí byť uvedená 

na všetkých ekologických výrobkoch vyrobených v Európskej únii. 

 

4. Označenie produktu FSC 

Tento štítok môžeme vidieť na dreve a príbuzných výrobkoch. Certifikačným systémom pre 

zodpovedné obhospodarovanie lesov je FSC. Certifikácia FSC zaručuje, že výroba tovární na 

výrobu nábytku, lesníckych spoločností a drevospracujúcich závodov je v súlade s pravidlami 

Forest Stewardship Council. To zaisťuje, že produkt je v súlade so sociálne zodpovednou a 

ohľaduplnosťou k životnému prostrediu. Takým pravidlom je napríklad to, že nesmú ničiť 

prírodné rezervácie, nesmú byť prenasledovaní pôvodní obyvatelia lesov, nové stromy musia byť 

vysadené namiesto vyrúbaných stromov a je zakázané používanie nebezpečných prípravkov na 

ochranu rastlín. Toto označenie nájdeme aj na nábytku, publikáciách a papierových výrobkoch. 

Existujú 3 typy značenia FSC: 

- FSC Recycled - výrobok je vyrobený z recyklovaných surovín, ale môže obsahovať aj niektoré 

suroviny z prvého použitia (nerecyklované). 

- FSC 100% - výrobok obsahuje surovinu z lesného hospodárstva s certifikátom FSC, ktorá 

vyhovuje sociálnym a environmentálnym normám FSC 

- FSC Mix - výrobok obsahuje surovinu z lesného hospodárstva s certifikátom FSC, recyklovaný 
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materiál alebo iné prísady z kontrolovaných zdrojov. 

            

5.  Ochranná známka Green Dot 

Systém medzinárodných ochranných značiek, ktorý má pôvod v Nemecku - jeho pôvodný názov je 

Der Grüne Punkt - to môžeme vidieť na niekoľkých výrobkoch. Vyskytuje sa na nápojoch, 

potravinách, domácich a kancelárskych výrobkoch. Táto značka sa vzťahuje na obal a informuje nás, 

že výrobca obalu dodržal zákonné požiadavky na zhodnocovanie odpadu počas výroby. V Maďarsku 

sa táto ochranná známka môže používať iba so súhlasom organizácie ÖKO-Pannon Nonprofit. 

 

.  

 

6. Certifikačné označenie NaTrue 

Toto označenie produktu možno nájsť na kozmetických výrobkoch. Špeciálne vytvorená 

organizácia certifikuje kozmetiku na základe prísnych požiadaviek. Rastúci počet 

kozmetických etikiet sťažoval obchodníkom a spotrebiteľom ich hodnotenie. Preto vznikla 

táto jednotná klasifikácia. Nestranní odborníci uplatňujú v procese certifikácie prísne 

environmentálne a etické požiadavky. Výrobky môžu byť certifikované v 3 rôznych 
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úrovniach: 

- hviezdne znamenie - kozmetika obsahujúca iba prírodné zložky 

- známka dvoma hviezdičkami - najmenej 70% kozmetických prísad musí pochádzať z 

ekologického poľnohospodárstva 

       - trojhviezdičkový znak - najmenej 95% zložiek musí pochádzať z ekologického 

poľnohospodárstva  

 

                                               

 

Informácie o ďalších často používaných označeniach, značkách a štítkoch nájdete v databáze štítkov 

výrobkov. 

Vedomé nákupné návyky, udržateľná spotreba 

Nielenže môžeme prispievať k ochrane nášho životného prostredia a udržateľnej spotreby výberom 

ekologicky šetrných výrobkov pri nakupovaní a konzumácii, ale existujú aj ďalšie veci a postupy, 

pomocou ktorých to tiež podporujeme. Tu je niekoľko rád a osvedčených postupov, ktoré môžu tiež 

prispieť k ekologickejšiemu životnému štýlu. 

Užitočné tipy a osvedčené postupy pre každodenný život 
1. Podporte produkt, ktorý kupujete 

Aký produkt si kúpite, je vaše rozhodnutie, ale tiež sa rozhodnete, komu a čomu fandíte. 

Nákupom ekologického výrobku nepodporujete chemizáciu, znečisťovanie, detskú prácu, 

výrobu nepotrebných a škodlivých vecí. Toto je dôležitá úvaha, pretože ak by si nikto tieto 

výrobky nekupoval, po čase by z trhu zmizli. 
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2. Kúpujme si to, čo skutočne potrebujeme! 

Ak znížime svoju úroveň spotreby na úroveň našich potrieb, znížime tiež zaťaženie životného 

prostredia. V dnešnom svete končí tretina zakúpeného jedla v koši. Riešením je napísať pred 

nákupom nákupný zoznam. Po zaradení do zoznamu kupujeme iba tieto produkty. V 

obchodoch sa pomocou rôznych trikov nakupuje čo najviac - propagačné akcie, honosné 

police - aj pomocou nich povzbudzujú nás nakupujúcich, aby sme míňali zbytočné peniaze. 

3.  Vyberte si domáce výrobky! 

Pokúste sa kúpiť výrobky, ktoré dorazia do obchodov v čo najkratšom čase. Čím ďalej 

produkt pochádza, tým viac energie sa na ňu spotrebuje. Počas toho je potrebné výrobok 

konzervovať a chladiť, čo vyžaduje veľkú spotrebu energie. Skutočná hodnota potravín tiež 

klesá počas dlhej cesty. Okrem toho je veľmi dôležité podporovať miestnych výrobcov 

nákupom domácich výrobkov, zatiaľ čo obchodníkom a dodávateľským spoločnostiam 

pomáhame nákupom zahraničných výrobkov. 

4. Nakúpte lokálne 

Skúsme získať čo najviac na trhoch namiesto vo veľkých obchodoch. Na jednej strane je teda 

zaručené, že tovar bude sviežejší a použitie obalového materiálu je nižšie ako v prípade 

vopred zabaleného tovaru. Okrem nich môžeme nakupovať aj v oveľa priateľskejšej 

atmosfére. 

5. Pri každom nákupe noste košík alebo plátenú tašku! 

Plastová nákupná taška nie je recyklovateľný odpad pre životné prostredie. Cena 

nekompenzuje škody spôsobené taškami na životnom prostredí. Na druhej strane košík a 

plátenná taška neznečisťujú životné prostredie a neznamenajú pre nás ďalšie náklady. 

6. Smeti sú najdrahšie! 

Odpadky sú pre nás záťažou pre životné prostredie a stratou peňazí. Vždy myslíme na to, 

koľko z produktov, ktoré kupujeme, vyhodíme. Ak sa vyhneme nákupu nepotrebných 

výrobkov, môžeme znížiť množstvo vyprodukovaného odpadu. 

7. Venujte pozornosť tomu, koľko plastu kupujeme 

Okrem tašiek môžeme množstvo plastu znížiť aj zabalením zakúpeného tovaru. Hľadajme 

recyklované a vratné obaly a tovar, ktoré sú čo najjednoduchšie zabalené. 

8. Prečítajte si štítky. 

Potraviny a kozmetika môžu obsahovať veľa škodlivých (a nepotrebných) látok. Vo všetkých 

prípadoch stojí za to preskúmať a interpretovať označenia a hodnotenie výrobkov a vybrať si z 

nich výrobky, ktoré sú ohľaduplnejšie k životnému prostrediu. 

9. Trvanlivé použitie! 
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Nepoužívajte jednorazové výrobky. Pretože sa tieto výrobky po použití zlikvidujú, plytváme 

energiou a znečisťujeme životné prostredie. 

10. Nie je jedno, čo si vyberieš! 

Vždy hľadajte to najlepšie, čo viete. Stojí za to sledovať informácie o produktoch. Kto vyrába, 

čo obsahuje, aké je balenie atď. 

11. Vyhýbajte sa hnacím produktom! 

Tieto produkty poznáte podľa toho, že keď stlačíte tlačidlo, sprej z neho bude neustále unikať. 

Vyhýbajte sa nákupu a používaniu týchto produktov. Je to tak preto, lebo plyn nazývaný freón 

pomáha spreju uniknúť a súčasne sa tento plyn uvoľňuje do vzduchu. Freón prispieva k 

poškodzovaniu ozónovej vrstvy, čo môže mať vážne následky. 
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Užitočné odkazy týkajúce sa témy modulu 

 

 

 

8 vecí o selektívnom zbere 

https://www.youtube.com/watch?v=eHIMAPoMT0s 

 17 cieľov OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja 

https://www.youtube.com/watch?v=fjfLwalsbp8 

10 malých vecí, ktoré môžete urobiť pre záchranu Zeme 

https://www.youtube.com/watch?v=5M_X6vp8kp8 

Udržateľnosť na MOLGROUP 

https://molgroup.info/hu/fenntarthatosag 

Udržateľnosť v móde - recyklácia a opätovné použitie 

https://www.youtube.com/watch?v=ZZbOpDIrNOg&list=PL2T2ujGASXRmZkg0

s8r75qCrn8sPHPFVb&index=3 

Ekologická stopa 

https://www.youtube.com/watch?v=vi6pTwGGFmk 
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