
STRAVOVANIE ŠETRNÉ K RIEKE



Kto sme?

▪ Tisza Plastic Cup (Természetfilm.hu Association): The Tisza Plastic Cup je nezisková občianska

iniciatíva vytvorená s cieľom eliminovať znečistenie rieky Tisa odpadom. Táto environmentálna akcia

prispieva k vyčisteniu Tisy organizovaním podujatí, niekoľkomesačných kampaní na zber odpadu, 

teambuildingových školení, výstav a odborných stretnutí počas celého roka. Naše tri hlavné ciele sú

chrániť naše živé vody, podporovať vodné športy a budovať komunitu.

▪ https://petkupa.hu/

▪ Cieľom Nadácie Responsible Gastrohero Foundation je šíriť ekologicky uvedomelé, zodpovedné

jedlá a napomáhať ekologickému úsiliu maďarských reštaurácií. Vďaka vzrušujúcim a milým

verejným kampaniam, ľahko použiteľným tipom a chutným receptom vám ukážeme, aké ľahké je 

venovať pozornosť tomu, čo máte na stole. Širokým spektrom odborných aktivít pomáhame pri 

zavádzaní ekologicky šetrných opatrení v zodpovedných reštauráciách a komunikácii udržateľnosti

našim hosťom.

▪ https://www.gasztrohos.hu/

https://petkupa.hu/
https://www.gasztrohos.hu/


Veríme, že gastronomickými riešeniami šetrnými k 

životnému prostrediu môžeme urobiť našu stravu

ekologickejšou a zdravšou, a tak urobiť dobre pre seba a 

naše životné prostredie.

Všetko v riekach a okolo nich je súčasťou veľkého

prírodného kolobehu energie a materiálu. Od vody po ryby a 

vydry, všetko sa recykluje už milióny rokov. Výnimkou je 

nováčik, plastové znečistenie. Potrebujeme každého, aby 

obnovil prirodzený kolobeh.

Naša misia



▪ Je to značka, ktorá sa zameriava na 

rieku

▪ Dobrovoľný systém hodnotenia čistoty

našich riek

▪ Zákazníci hodnotia udržateľnú

prevádzku

▪ Zelený reštart po COVIDe

STRAVOVANIE PRIATEĽSKÉ K 

RIEKE A RIEKU OCHRAŇUJÚCE



Prvé dva stupne sú hodnotenia Priateľské k rieke (River-Friendly), čo

znamená, že zabezpečujeme, aby sa do rieky nedostali žiadne odpadky a 

snažíme sa znižovať znečistenie.

1. River-Friendly * - vstupná úroveň, ktorá spĺňa minimálne kritériá, aby sa do 

rieky nedostali odpadky.

2. River-Friendly ** - splnenie dodatočných kritérií, ktoré už ovplyvňujú

dodávku, aby sa znížilo množstvo odpadu.

Tieto kritériá boli formulované podľa nášho prvého princípu.

ŠTYRI ÚROVNE KVALIFIKÁCIE



Druhé dve úrovne sú už hodnotenia Ochrany rieky (River-Saver), tu robíte

akcie na zlepšenie stavu rieky, keďže sme hostia pri rieke.

3. River-Saver *** - tu musíte aktívne pracovať pre rieku, udržiavať jej breh

čistý a pomáhať divokej zveri!

4. River-Saver **** - tu kuchyňa spĺňa kritériá Responsible Gastrohero

Sustainable Restaurant!

Tieto kritériá boli formulované podľa nášho druhého a tretieho princípu.

ŠTYRI ÚROVNE KVALIFIKÁCIE



▪ S našou pomocou zaviesť opatrenia, 

ktoré postavia rieku do centra!

▪ Kupujúci! Zákazníci sa nám môžu hlásiť

na základe QR kódu umiestneného vo

vašej reštaurácii!

Aká je vaša úloha?

Kto môže hodnotiť systém?



PRINCÍP #1:

NEZNEČISŤUJTE RIEKU



PRINCÍP #1:

NEZNEČISŤUJTE RIEKU

Vaša úloha ako hostiteľa priateľského k rieke Prečo je to dôležité?

Zabráňte použitiu odpadu, ktorý znečisťuje životné

prostredie.

Vietor a zvieratá často rozptyľujú odpad, ktorý

končí v rieke.

Minimalizujte jednorazové príbory, dávajte ich len

vtedy, ak o to konkrétne niekto požiada.

Prečo by ste niekomu dávali zbytočné slamky

alebo balený cukor, ak ho ani nepoužije?

Podporujte recykláciu a používajte recyklačné koše.
Odpad je hodnota, veľa z toho, čo vyhodíte do 

koša, je stále cenná surovina.

Šetrite vodou a používajte ekologický čistiaci

prostriedok.

Naše rieky budú navštevované len vtedy, ak bude

kvalita vody dobrá a čistá, môžete to robiť aj vy.

Podávajte vodu z vodovodu a majte perlivú vodu z 

fliaš (sódová voda).

Voda z vodovodu je na väčšine miest v Maďarsku

kvalitná, takže sa netvoria žiadne odpadky.



PRINCÍP #2: 

VYČISTITE RIEKU



Vaša úloha ako hostiteľa priateľského k rieke Prečo je to dôležité?

Adoptujte si časť rieky a udržujte ju čistú.
Čistý a upravený breh rieky je hodnotou nielen pre 

životné prostredie, ale aj pre cestovný ruch.

Pomôžte pri čistení vrecami a rukavicami.
Takto zapojíte aj ostatných, ktorí potom uvidia svet

inak a už nebudú odhadzovať smetie.

Nechajte ľudí čistiacich pri rieke používať vaše

recyklačné koše.

Vyzbieraný odpad je už hodnotou a treba mu dať 

šancu na recykláciu!

Povzbudzujte ostatných, aby spoznávali a 

objavovali rieku.

Ľudia sa musia vracať nielen za výborným jedlom, 

ale aj za zážitkami a za riekou.

Požičiavajte lode (kajaky), aby bola rieka

objaviteľná.
Od vody je všetko iné a zvláštne.

PRINCÍP #2: 

VYČISTITE RIEKU



PRINCÍP #3: 

POMÁHAŤ PRÍRODE A DIVOČINE



PRINCÍP #3: 

POMÁHAŤ PRÍRODE A DIVOČINE

Vaša úloha ako hostiteľa priateľského k rieke Prečo je to dôležité?

Okolo miesta vysádzajte pôvodné stromy a 

rastlinné druhy (kvety a koreniny).

Pri rieke sme hosťami, tak vytvorme príjemné

prostredie aj pre miestnu divočinu.

Pomôžte zvieratám výsadbou stromov a realizáciou

hmyzích hotelov, nepoužívajte insekticídy.

Poskytnite im prostredie a potravu, bez hmyzu nie

sú žiadne žaby a lastovičky.

Postarajte sa o rastliny v okolí reštaurácie a 

zbierajte dažďovú vodu na ich zalievanie.

Je dôležité, aby sa každý v okolí mohol občerstviť, 

nielen my to potrebujeme.

Kompostujte záhradný a kuchynský odpad, 

postavte si záhradku s kľúčovou dierkou.

Z organického odpadu, ktorý oceňujú rastliny, 

vzniká hodnotný a na živiny bohatý kompost.

Umiestnite vtáčie krmidlo a búdky.
Poskytnite im prostredie a potravu v zime a v lete

budú požierať hmyz.



PROPAGÁCIU,

PUBLICITU

ČISTÉ ŽIVOTNÉ 

PROSTREDIE

MENEJ ODPADU SPOKOJNÝCH, 
ENVIRONMENTÁLNE 

UVEDOMELÝCH 
ZÁKAZNÍKOV

ČO DOSTANETE NA OPLÁTKU?



ČO DOSTANETE NA OPLÁTKU?

▪ Články o reštaurácii na sieťach PET Cup a na blogu

Gastrohero.

▪ Označenie profilov reštaurácií priateľských k 

rieke/záchranných na Mape čistej Tisy a v aplikácii

Gastrohero.

▪ Kampane, tlačové správy.

▪ Odporúčania ako miesta vhodného na konanie

podujatí.

▪ Zľavy.



VAŠE MIESTO NA STENE PÝCHY

CERTIFIKÁT/ NÁLEPKA PLAKETA



AKO POMÁHAME?

3 PILOTNÉ MIESTA: 
BODROG, DUNAJ, 

JAZERO TISA

WEBSTRÁNKA, 
PROPAGAČNÉ

VIDEO

INŠTRUKCIE OSOBNÉ
KONZULTÁCIE



▪ Úvodný rozhovor s vami, aby sme spoznali

vás a vašu reštauráciu

▪ Základné údaje: stav, príležitosti, zámer

zmeniť sa

▪ Lokalita? Počet zákazníkov?

▪ Existencia recyklácie a kompostovania?

▪ Používate ekologické čistiace

prostriedky a riešenia na úsporu vody?

▪ Jednorazový kuchynský riad?

AKO ZAČAŤ?



ĎAKUJEM ZA VAŠU POZORNOSŤ

Dúfam, že Vás čoskoro uvidím ako

záchrancu rieky


