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 PODPOROVATELIA  

  

                              

Vážená pani, vážený pán,  
  

v čase, keď Európa a celý svet čelí vážnej kríze spôsobenej pandémiou, je zdravie občanov 
dôležitejšie viac ako kedykoľvek predtým. Napriek tomu, že v tejto chvíli sa všetka pozornosť sústredí na 
bezprostredné hrozby, ktoré vírus predstavuje, je potrebné zaoberať sa súčasne i naliehavými spoločenskými 
otázkami súvisiacimi s nevyváženou stravou a zlou životosprávou, a ich neblahými dopadmi na zdravie 
občanov. Zlá životospráva, nadváha, či obezita sú jedným z najvýznamnejších celosvetových zdravotníckych 
problémov súčasnosti. Svetová zdravotnícka organizácia považuje obezitu za epidémiu 21. storočia a jedno 
z najzávažnejších chronických ochorení. Podieľa sa na vzniku nádorových ochorení, ale aj na vzniku srdcovo 
– cievnych ochorení, hypertenzie, diabetes mellitus II a ďalších závažných ochorení. V neposlednom rade 
s tým súvisia i značné priame a nepriame náklady, ktoré významnou mierou zaťažujú zdravotnícky a sociálny 
systém. Dnes už nik nespochybňuje, že zdravá životospráva zohráva kľúčovú úlohu pri udržiavaní verejného 
zdravia a dobrej kondície spoločnosti. Z tohto dôvodu sa poskytovanie jasných a zrozumiteľných nutričných 
informácií na obaloch potravinárskych výrobkov javí ako jeden z najefektívnejších nástrojov na podporu 
zdravej životosprávy.  
 

Na naliehavosť problému reflektuje i nedávno prijatá stratégia EU známa ako z „Farmy na stôl“, ktorá 
ako jeden z fundamentálnych princípov zavádza zdravé a cenovo dostupné potraviny získavané udržateľným 
spôsobom. Stratégia kladie osobitný zreteľ na nutričné označovanie potravín za účelom informovaného 
výberu spotrebiteľov a ich motivácie k zdravej životospráve. Z tohto dôvodu sa EK zaviazala prijať povinné 
harmonizované označovanie výživovej hodnoty potravín do konca roku 2022.  
 

Desiatky štúdií realizovaných za uplynulé obdobie jasne preukázali, že najefektívnejší a preferovaný 
systém označovania výživovej hodnoty potravín a nápojov v Európe je systém Nutri-Score. Schéma klasifikuje 
produkty podľa ich výživového profilu do piatich farebne rozlíšených kategórií a vyniká zrozumiteľnosťou. V 
súčasnosti toto označenie podporuje väčšina členských štátov EU s perspektívou jeho ďalšieho rozšírenia do 
celej EÚ. Už dnes sa používa v Belgicku, Nemecku, Francúzsku, Luxembursku, Holandsku, Španielsku, 
Švajčiarsku a Portugalsku, či v ďalších krajinách.  
  

Preto sa nižšie uvedené neziskové organizácie a združenia, výživoví experti a uznávané autority v 
oblasti obezitológie, medicíny, zástupcovia akademickej obce, spotrebiteľov i privátneho sektoru, 
výrobcovia potravín i zástupcovia maloobchodu rozhodli vytvoriť neformálne zoskupenie, tzv. Pro Nutri-
Score Alianciu (ďalej len Aliancia).  
 

Členovia Aliancie sa zaväzujú podporovať zavedenie nutričného označovania výrobkov schémou 
Nutri-Score ako efektívneho nástroja na podporu zdravej životosprávy a informovaného výberu 
spotrebiteľov. Ďalej sa členovia Aliancie zaväzujú šíriť osvetu o nutričnom označovaní výrobkov a 
organizovať informačnú kampaň s cieľom zvýšiť povedomie laickej i odbornej  verejnosti o Nutri-Score.  
 
 


