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2 zdravé stravovanie a biopotraviny

Tuk okrem zásobárne energie pre svaly a srdce plní aj funkciu 

termoregulácie tela, mechanicky chráni vnútorné orgány, 

absorbuje a uchováva vitamíny A,D,E a K. Niektoré tuky v potrave 

obsahujú potrebné esenciálne mastné kyseliny.

Bielkoviny si ľudské telo nevie vytvárať, preto mu ich treba dodávať. 

Sú tvorené aminokyselinami, ktoré sú nevyhnutné pre správne 

fungovanie organizmu. Sú obsiahnuté vo vajciach, strukovinách, 

rôznych semenách, zemiakoch, chlebe či mliečnych produktoch.

Vitamíny a minerálne látky sú potrebné pre správne fungovanie 

metabolizmu základných živín. Väčšinu z nich si telo podobne ako 

bielkoviny nevie vytvoriť, preto by ich naša strava mala obsahovať 

v dostatočnom množstve. Toto množstvo je maličké, no veľmi 

dôležité. Ich nedostatok sa prejavuje formou rôznych porúch a 

ochorení.

Tuky, bielkoviny a vitamíny

Existuje jedno príslovie: „Zdravý človek má milión 
želaní, kým chorý iba jedno.“ Skladba – zloženie 
stravy je jedným zo základných stavebných 
kameňov nášho zdravia počas celého života.

Naše telo sa skladá zo 100 biliónov buniek, 
ktoré sa delia na približne 200 rôznych 

druhov. Každá jedna bunka je samostatným 
organizmom, ktorý sa rodí a žije pre to, aby 
mohol fungovať v jednom celku a spoločne 
tak tvoriť človeka. Pre ich správnu funkciu je 
potrebné zabezpečiť im primerané množstvo 
a pomer živín, ako sú cukry, tuky, bielkoviny, 
minerálne látky, vitamíny a aminokyseliny. Bunka 
pre svoju existenciu a transport živín zo stravy 
cez bunkovú stenu potrebuje energiu. Energiu 
získava najmä z cukrov (rýchla energia) a tukov 
(dlhodobejšie uložená energia). V rámci procesu 
trávenia si telo syntetizuje cukor na jednoduché 
sacharidy, ktoré potom bunky vedia „spáliť“ pri 
svojej činnosti. Základným zdrojom energie je 
glukóza. Veľmi dôležité sú však zložené sacharidy 
(polysacharidy), ktoré sa vstrebávajú dlhšie. 
Predstavujú pre telo hlavný zdroj energie a 
vlákniny (až 60%). Sú obsiahnuté v zelenine, v 
cestovinách, v ryži, v  pečive (hlavne v celozrnnom, 
kde je aj viac minerálov a vitamínov). Priemyselne 
vyrábané (rafinované) cukry sa veľmi ľahko 
dostávajú do krvi, a tak obmedzujú využívanie 
prírodných cukrov a tukov, čím sa narušuje ich 
celkový metabolizmus. Tie sa tak začnú v našich 
telách ukladať viac, ako je potrebné a človek 
priberá. V primeranej miere je tento proces pre 
nás veľmi potrebný, hlavne v čase, keby nebolo čo 
jesť. Praveký človek, ktorý bojoval o každé sústo, 
vďaka tomu dokázal prežiť bez jedla aj týždne. 

ENERGIA  
V ĽUDSKOM TELE  

Aké základné chute poznáme?

Prečo všetky živočíchy obľubujú sladké chute?

Aký rozdiel je medzi zlými a dobrými tukmi?

  

Otázky:
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Mladý organizmus sa vie ľahšie regenerovať a kompenzovať 
výkyvy v kvalite stravy. Avšak veľa škodlivých látok sa v 

tele ukladá  a telo si pamätá zlé zaobchádzanie, čo sa prejaví 
neskôr na celkovej našej kondícii. Preto je správne zamýšľať 
sa nad zdravou výživou už v mladom veku. Minimálne tým 
ušetríme na liekoch a rôznych výživových doplnkoch, ktoré by 
sme si potom museli zaobstarať.

Existuje niekoľko základných pravidiel, ktoré môžeme 
dodržiavať pre naše zdravie všetci.

Tento slogan určite nájdete  na každej webovej 
stránke, ktorá sa venuje zdravému stravovaniu, 

alebo v každej druhej kuchárskej knihe. Pre 
moderného človeka nie je jedlo často iba aktom 
pre prežitie, resp. správne fungovanie organizmu, 
ale aj pôžitkom. Žiaľ, pôžitok z originálnej chute 
toho-ktorého jedla sa v poslednej dobe vytratil. V 
obchodoch sú plné regále „prechutených dobrôt“. 
Mnohí z nás jedlo hneď solia alebo sladia bez 
toho, aby ho vôbec ochutnali. Veď niet divu, keď 
každý deň niekto zje jedno balenie čipsov alebo 
„nabúchaný“ fastfood či štvrť kila čokolády. Často 
sa nestaráme o to, či je strava kvalitná, ale iba o to, 
či nám jedlo chutí a či dobre vyzerá. 

Dôležité je pozorovať svoje telo ako reaguje na 
určitý typ potravín. Každému z nás tak trochu 
vyhovuje iný typ stravovania. K tým zdravším patria 
napríklad makrobiotika, stravovanie podľa krvných 
skupín, vegetariánstvo, vegánstvo, frutariánstvo, 

vitariánsto či japonské stravovanie.

Jesť zdravo sa oplatí

CHUTNE  
A ZDRAVO  

Okrem glukózy je pre telo významný ďalší 
jednoduchý sacharid – fruktóza, ktorá je 
významná pre regeneráciu mozgu a ciev. 

Glykogén ako zdroj cukrov sa ukladá vo svaloch 
a v pečeni.

V súčasnosti poznáme 13 vitamínov 
nevyhnutných pre náš život. Niektoré z nich sú 
rozpustné len v tukoch.
Na každú kalóriu, ktorú človek zje, pripadá 5 – 15 
kalórií, nevyhnutných na produkciu a dopravu 
potravín.

Slávny matematik starovekého Grécka Pythagoras 
tvrdil, že sa dožil vysokého veku, pretože stále 
užíval med. Významný lekár, prírodovedec a 
filozof Avicenna upozorňoval: Ak si chceš uchovať 
mladosť, jedz med. 

  Viete, že...?
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Udržiavajme si správnu telesnú hmotnosť. Zbytočná nadváha nám len „zbytočne“ zaťažuje organizmus. Naše telo 

denne spáli energiu, ktorú je možné odmerať a zapísať. Jednotke takejto energie hovoríme kalórie (alebo kilokalórie) 

Dospelý, priemerný muž denne spáli 3500 kalórií, ak sa venuje iba bežným činnostiam a práci. Tak napríklad jedna malá 

mliečna čokoláda (100 g) obsahuje viac ako 500 kalórií, čo značí 1/6 denného výdaja energie. Ak pravidelne presahujeme 

príjmom kalórií svoj výdaj, začne naše telo prebytočnú energiu ukladať vo forme tukových zásob. Opačný výpočet robíme 

v prípade, ak chceme schudnúť. Príjem musí byť nižší ako výdaj, ktorý môžeme podporiť napríklad aj športom (napríklad 

za hodinu behu človek spáli približne 500 kalórií, čo značí jednu malú čokoládu). Do stravy je potrebné pridávať vlákninu, 

celozrnné pečivo (prípadne pečivo úplne vylúčiť) a zeleninu. Ovocie je veľmi zdravé, keďže obsahuje vitamíny a ľahko 

vstrebateľné cukry. Pozor však aj na priveľkú konzumáciu veľmi sladkého ovocia – figy, ďatle, banány :)

Ak sa rozhodnete zhodiť z nadváhy alebo optimalizovať 
svoju stravu, určite sa však do takéhoto kroku nepúšťajte 
sami, ale sa poraďte s rodičom, učiteľom alebo rovno s 
odborníkmi. Mnoho ľudí si v snahe o zdravé stravovanie 
zbytočne ublíži.

Nenechajme svoje telo hladovať! Hladujúce telo po 
vyčerpaní tukov začne rozkladať svoje vlastné tkanivo. 
Poškodí sa tak svalstvo, pečeň, ale aj obličky. Hladujúce 
telo taktiež nabieha na úspornejší režim spaľovania 
energie, čím, paradoxne, môžeme docieliť iba to, že sa 
nám v budúcnosti bude ukladať v tele viac tukov.

Jesť s mierou

Najrýchlejšie sa šíriacou epidémiou na svete je 
epidémia obezity. Vedci hovoria o alarmujúcom 
čísle – na svete trpí obezitou už viac ako jedna 
miliarda ľudí a ich počet neustále narastá. Obezita 
je pri tom označená ako jedna z hlavných príčin 
mnohých civilizačných chorôb.

Výskumy odhalili, že priemerný Európan zje za 
rok až dva kilogramy éčok!

Severoamerickí indiáni dokázali prežiť dlhé zimy 
vďaka energii z čučoriedok.

Populárna Nutella vznikla ako dôsledok šetrenia 
počas Napoleónskych vojen, kedy bol nedostatok 
čokolády, no prebytok lieskových orechov. 
Napoleon v snahe poskytnúť svojim vojakom 
denný prídel sladkého (ako zdroja energie) tak 
začal miešať čokoládu s orechmi, aby získal viac 

masy.

  Viete, že...?



zdravé stravovanie a biopotraviny 5 

Udržiavajme si správnu telesnú hmotnosť. Zbytočná nadváha nám len „zbytočne“ zaťažuje organizmus. Naše telo 

denne spáli energiu, ktorú je možné odmerať a zapísať. Jednotke takejto energie hovoríme kalórie (alebo kilokalórie) 

Dospelý, priemerný muž denne spáli 3500 kalórií, ak sa venuje iba bežným činnostiam a práci. Tak napríklad jedna malá 

mliečna čokoláda (100 g) obsahuje viac ako 500 kalórií, čo značí 1/6 denného výdaja energie. Ak pravidelne presahujeme 

príjmom kalórií svoj výdaj, začne naše telo prebytočnú energiu ukladať vo forme tukových zásob. Opačný výpočet robíme 

v prípade, ak chceme schudnúť. Príjem musí byť nižší ako výdaj, ktorý môžeme podporiť napríklad aj športom (napríklad 

za hodinu behu človek spáli približne 500 kalórií, čo značí jednu malú čokoládu). Do stravy je potrebné pridávať vlákninu, 

celozrnné pečivo (prípadne pečivo úplne vylúčiť) a zeleninu. Ovocie je veľmi zdravé, keďže obsahuje vitamíny a ľahko 

vstrebateľné cukry. Pozor však aj na priveľkú konzumáciu veľmi sladkého ovocia – figy, ďatle, banány :)

Ak sa rozhodnete zhodiť z nadváhy alebo optimalizovať 
svoju stravu, určite sa však do takéhoto kroku nepúšťajte 
sami, ale sa poraďte s rodičom, učiteľom alebo rovno s 
odborníkmi. Mnoho ľudí si v snahe o zdravé stravovanie 
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Nenechajme svoje telo hladovať! Hladujúce telo po 
vyčerpaní tukov začne rozkladať svoje vlastné tkanivo. 
Poškodí sa tak svalstvo, pečeň, ale aj obličky. Hladujúce 
telo taktiež nabieha na úspornejší režim spaľovania 
energie, čím, paradoxne, môžeme docieliť iba to, že sa 
nám v budúcnosti bude ukladať v tele viac tukov.

Stráňte sa mastných, príliš solených alebo sladených jedál. Všetky spomenuté prvky, okrem nadváhy, môžu v tele 
spôsobiť aj ďalšie choroby a problémy, na čele so stále častejšie sa vyskytujúcou rakovinou. Prírodné potraviny 

prirodzene obsahujú v sebe soľ a cukor. 

Vyhýbajte sa nepotrebnej chémii v jedle. Dnešné jedlo je preplnené konzervačnými látkami, aby sa nepokazilo, rôznymi 
zvýrazňovačmi chute, aby lepšie (nie však prirodzene) chutilo a dokonca mnohými látkami, ktoré síce nie sú zakázané, 
no vo väčších množstvách môžu spôsobiť až fyzickú závislosť na nich. Je jasné, že pri veľkej produkcii jedla sa často 

nedajú potraviny skladovať bez 
úpravy, lebo by sa pokazili. Je však 
potrebné si dať pozor, koľko a akej 
chémie v jedle prijmeme. Každá 
jedna potravina má na obale 
uvedené zloženie. Vďaka internetu 
si vieme o všetkých zložkách zistiť 
viac a podľa toho sa aj rozhodnúť, 
čo zjeme a či nie. 

Jesť s rozumom

Prečo niektorí ľudia musia užívať (pichať si) inzulín?

Ktorý živočích - domáci miláčik má podobný „problém“ 
s vitamínom C ako človek?

Viete vymenovať aspoň 3 minerálne látky, ktoré 
ľudské telo nevyhnutne potrebuje?

Zistite na internete, ktoré éčka sú škodlivé. Následne 
zistite, koľko potravín u vás doma ich obsahuje.
Nájdite na internete aspoň 5 domácich producentov 
potravín a porovnajte ich ceny s tými v supermarkete.

 

 

 

Otázky:

 

Úlohy:

Motto:
Treba jesť, aby sa žilo a nie žiť, aby sa jedlo.

Latinské porekadlo
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BIOPOTRAVINY 

BIO potraviny sú v podstate úplne obyčajné potraviny, aké môžeme kúpiť v obchodoch a supermarketoch – no s 
jedným malým, ale veľmi podstatným rozdielom. Kým pri výrobe klasických potravín je povolené použitie rôznych 

syntetických látok na ich ochranu a podporu rastu, pri výrobe BIO je nutné skoro výlučne používať  iba biologické 
produkty (na 95% a viac). 

Treba hneď na začiatku vyvrátiť mýtus, že BIO potraviny sú spojené čisto s vegetariánskou stravou. Prívlastok BIO môže 
mať akákoľvek potravina, ktorá bola vyrobená podľa pravidiel o ekologickom poľnohospodárstve, teda aj mäso, mlieko 

a mliečne výrobky, víno, ovocie a zelenina, med, 
pekárenské výrobky, atď... Zvieratá sú chované v súlade 
so svojimi prirodzenými potrebami, majú možnosť 
výbehu na pastviny a sú kŕmené svojou prirodzenou 
potravou (nedostávajú žiadne rastové hormóny a 
steroidy).

Pri spracovaní biopotravín nie sú používané umelé 
prísady na zvýraznenie chuti, tzv. éčka, ktoré môžu 
mať aj nežiadúce účinky na zdravie ľudí. Nepoužívajú 
sa umelé konzervačné látky, dochucovadlá, umelé 
farbivá, umelé arómy či sladidlá. 

Čím sú BIO potraviny špeciálne?

Biopotraviny sa stali fenoménom dnešnej doby 
v oblasti stravovania. Mnohí ľudia sú ochotní 

zaplatiť mnohopercentne drahší tovar iba pre to, že sa 
na jeho obale skvie nápis – BIO. Málokto z nás však aj 
skutočne vie, čo sa za týmito troma písmenkami skrýva 
a či skutočne je BIO zárukou zdravého stravovania.

Motto:
Zo všetkých lások najúprimnejšia je láska k jedlu.

George Bernard Shaw
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Pri bežnej produkcii potravín existujú zákonmi stanovené normy na to, koľko a akých syntetických látok sa pri produkcii 
potravín môže použiť. Normy by všeobecne mali byť nastavené tak, že úroveň chemikálií by nemala byť pre človeka 

škodlivá. Tu sa však stretávame s niektorými problémami. Z dlhodobého hľadiska je niekedy ťažké predpovedať, ako 
na nás môže pôsobenie určitých chemických látok zapôsobiť. Je taktiež potrebné sa zamyslieť nad tým, že používané 
látky sa časom menia. Stopy po tých starých môžeme v sebe niesť aj dlho po tom, čo ich zjeme. Iné sú zase samostatne 
neškodné, no ich kombinácia môže mať už  negatívny účinok. 

Ďalším problémom je kumulácia týchto látok v zložkách životného prostredia, čiže najmä v pôde, vode, v ovzduší, ale aj 
v samotných rastlinách či živočíchoch, ktoré konzumujeme. Niekedy to môže vyústiť aj v ekologický problém. 

Nie je jednoduché zaujať jednoznačné 
stanovisko k používaniu syntetických 
látok v poľnohospodárstve a farmárstve, 
no každopádne ich použitie musí byť 
veľmi obozretné. Ak je to možné, vždy 
je lepšie siahnuť po skutočnej BIO 
potravine. 

Chemické látky v potravinách

Biopotraviny sú drahšie ako obyčajné potraviny, 
keďže ich cena odráža zvýšené náklady na ich 

výrobu – ľudskú prácu či prirodzené a prírodné 
produkty. BIO potravina totiž rastie pomalšie - pri 
plodinách s menšou hektárovou výnosnosťou a pri 
živočíšnej výrobe s menším prírastkom hmotnosti. 
V BIO produkcii venujeme taktiež viac času na 
prípravu produktov zo surovín a vďaka tomu, že 
nepoužívame náhrady, ale skutočné suroviny, 
minieme ich pri výrobe viacej.

Prečo sú BIO potraviny drahšie?
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Bohužiaľ to nie je úplne možné. Bio potravina má predpoklad byť zdravšou, ako potravina ošetrená chémiou, no kazí 
sa výrazne rýchlejšie. Transport na dlhšie trasy a dlhšie skladovanie sú tak výrazne komplikovanejšie. Na Bio poliach 

sa taktiež urodí menej potravín. Ak by sme teda používali iba Bio potraviny, vzniklo by nám vážne riziko všeobecného 
rastu cien potravín na trhoch a v obchodoch. Na strane druhej, katastrofické scenáre hladomoru sú nereálne, nakoľko v 
modernom svete sa viac ako jedna tretina potravín zbytočne vyhodí. Stačilo by možno teda len rozumnejšie hospodáriť 
a takéto riziko by nenastalo.

Prečo nemôžeme mať všetky potraviny BIO?

Prvé „biopotraviny“ sa na slovenskom trhu objavili už v 
roku 1994.

„Éčka“ môžu spôsobiť detskú hyperaktivitu, 
nepredvídateľné správanie, náladovosť a nesústredenie.

V Holandsku, na festivale zdravého jedla chcela partia 
internetových zabávačov usvedčiť ľudí z povrchnej 
konzumácie tovarov – ako? Jedlo z fast foodu vydávali 
za BIO potraviny. Ľudia, nič netušiac tvrdili, že jedlo je 
vynikajúce a že sa vôbec nedá porovnať s tým, ktoré sa 
predáva vo fast foode.

Niektoré BIO potraviny môžu, z dôvodu, že nie sú 
ošetrené, niesť nebezpečnú hubovú alebo plesňovú 
nákazu. Je preto veľmi potrebné pred konzumáciou 
potravinu dobre pozrieť, či sa na nej pleseň nenachádza.

  Viete, že...?
Čo sú rastové hormóny a steroidy? Kde všade ich človek 
používa?

Koľko zeleniny alebo obilia sa dá dopestovať na  hektári?

Prečo sú BIO potraviny drahšie, ako potraviny bežné?

Skúste definovať BIOpotravinu vlastnými slovami.

Navštívte miestne obchody a skúste nájsť, príp. sa spýtajte 
predavačiek, či predávajú aj biopotraviny.  Je vo vašej 
obci/vašom meste problém nájsť takýto tovar? 

Skúste si napísať, aké é-čka sa nachádzajú v potravinách, 
ktoré máte v domácnosti. Následne na internete 
vyhľadajte ich účinky pre ľudské telo.

 

 

 

Otázky:

 

Úlohy:
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Bohužiaľ to nie je úplne možné. Bio potravina má predpoklad byť zdravšou, ako potravina ošetrená chémiou, no kazí 
sa výrazne rýchlejšie. Transport na dlhšie trasy a dlhšie skladovanie sú tak výrazne komplikovanejšie. Na Bio poliach 

sa taktiež urodí menej potravín. Ak by sme teda používali iba Bio potraviny, vzniklo by nám vážne riziko všeobecného 
rastu cien potravín na trhoch a v obchodoch. Na strane druhej, katastrofické scenáre hladomoru sú nereálne, nakoľko v 
modernom svete sa viac ako jedna tretina potravín zbytočne vyhodí. Stačilo by možno teda len rozumnejšie hospodáriť 
a takéto riziko by nenastalo.

V supermarketoch nájdeme jedlo od výmyslu sveta. Niekedy nie je nič zlé na tom vyskúšať nové chute. Fakt je však ten, 
že mnoho týchto potravín pochádza naozaj zďaleka. Položme si preto jednu otázku: „Aký je rozdiel medzi jablkom zo 

Slovenska a z inej krajiny?“ Jablko z inej krajiny muselo precestovať omnoho väčšiu vzdialenosť, aby sa dostalo na náš stôl. 
Na jeho transport bolo spotrebovaných množstvo pohonných látok, ktorých spaľovanie poškodzuje životné prostredie a aj 
naše zdravie. Na to, aby sa cestou nepokazilo, ho treba výraznejšie chemicky ošetriť. Jablko, ktoré je na pulte na druhý deň 
po svojom obratí zo stromu, toto ošetrenie nepotrebuje. Túto chémiu si tak často dostaneme do svojho tela a ani o tom 
nevieme. Druhým aspektom je podpora domácej ekonomiky a následné zlepšenie života u nás doma.

PREČO KUPOVAŤ  
DOMÁCE POTRAVINY? 

Približne 20% plynov 
spôsobujúcich klimatické 
zmeny vzniká produkciou, 
spracovaním, prevozom a 
skladovaním potravín.

Na spracovávanie, transport, 
balenie a predaj potravín sa 
údajne spotrebuje 12-krát 
viac energie ako na samotné 

dopestovanie.

  Viete, že...?

Keď nakupujem u obchodníka či výrobcu, dávam mu moje peniaze 
a on si za ne môže potom tiež niečo kúpiť. Ak kúpim od domáceho 

obchodníka alebo výrobcu, moje peniaze ostanú na Slovensku. Tento 
slovenský obchodník z nich tak zaplatí dane do slovenskej pokladne (aj 
keď ich nikto nemá rád, dane sú pre štát a pre nás potrebné, platia sa z 
nich školy, nemocnice, hasiči, policajti a iné zložky, na ktoré zabúdame 
až do momentu, keď ich akútne potrebujeme). Z nadobudnutých 
peňazí môže rozšíriť svoj obchod alebo výrobu, skvalitniť svoje služby a 
uspokojiť potreby väčšieho počtu ľudí. Dokonca môže časom zamestnať 
aj viac ľudí, čím dokáže znížiť nezamestnanosť. Ak však kúpime výrobok 
zahraničný, nielenže naše peniaze neostanú doma, ale odídu do 
zahraničia. Náš výrobca tak nebude môcť zlepšiť svoje služby, najať 
nových ľudí a naša ekonomika tak môže trpieť.

V dnešnej modernej dobe už nie je problém nájsť domáceho  
slovenského výrobcu, hoci aj cez internet a to prakticky už na akékoľvek 

produkty a potraviny. Každý tak môže podporiť domácu výrobu.

Domáce je lepšie
Aké riziká ohrozujú našu planétu pri 
prevoze potravín na veľké vzdialenosti?

Prečo sa BIO potravín urodí menej, ako 
potravín bežných?

Čo je to potravinová sebestačnosť?

Úlohy:

Skontrolujte doma zásoby potravín a 
zistite, z akých krajín pochádzajú. Ktorá 
potravina prekonala najväčšiu vzdialenosť, 
kým sa dostala k vám domov?

Pozrite si ponuku ovocia a zeleniny v 
miestnych obchodoch. Z akých krajín sú k 
nám tieto produkty dovážané? Je problém 
nájsť ovocie a zeleninu zo Slovenska?

 

 

 

Otázky:

 

Úlohy:
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Dovolenke na farme môžeme hovoriť aj 
agroturistika. Čo v sebe zahŕňa? Čas svojho voľna 

strávime na vidieku, na farme. Niekedy môže ísť iba 
o to, aby sme si oddýchli v trochu inom prostredí, 
trebárs len na pár hodín. Často je však takýto pobyt 
spojený s poznávaním toho, ako farma funguje. Človek 
tak môže vidieť, ako sa naše potraviny rodia a ako sa 
dostanú na náš stôl. Prípadne čo všetko je potrebné 
urobiť na farme pre to, aby mal plné bruško po dobrom 
obede. Mnoho ľudí sa takýmto veciam iba neprizerá, 
ale si môže aj priamo vyskúšať, aké je to na farme žiť a 
pracovať. Niekedy je takáto práca odmenená pobytom 
zadarmo, zväčša si však návštevník musí za takéto 
niečo dokonca zaplatiť.

Táto myšlienka nie je vôbec novinkou. Už v 17. storočí 
chodili bohatí šľachtici tráviť svoj voľný čas na vidiek 
a sledovali pri tom farmársku výrobu. Mnohí vedci a 
učenci zvykli chodiť spolu s nimi. Popri oddychu prišli 
na iné myšlienky a v neposlednej rade pomohli svojou 
rukou aj dobrej veci. 

Čo je to agroturistika?

Určite ste už v živote boli na dovolenke pri mori alebo 
niekde na horách. Viete si však predstaviť, že by ste 

na dovolenku išli na farmu? Nie? Mnoho ľudí si to nevie 
predstaviť, pričom však ide o stále obľúbenejší spôsob 
strávenia voľného času.

Motto:
Hladnému nedaj rybu, ale daj mu udicu a nauč ho loviť.

Čínske príslovie

Moderná agroturistika má tri hlavné významy. Prvým 
je spoznať krajinu, získať vzťah k pôde, remeslám a 

tradíciám našich predkov. Druhým je naučiť sa niečo nové 
a získať nové koníčky. Agroturistika totiž neobsahuje iba 
prácu na poli, ale aj chov koní a jazdu na koni, starostlivosť 
o zvieratá v lesoch, ale aj poľovačku, chov a lov rýb, zber 
lesných plodín a zber húb. Bežný mestský človek tak získa 
okrem zaujímavého programu aj pohľad na to, ako žili jeho 
predkovia, dostane možnosť stráviť viac času na vidieku a 
v zdravšom prostredí a urobiť tak niečo pre seba a svoje 

zdravie.

Moderná agroturistika

AGROTURISTIKA 

Prečo aj u nás ľudia stále viac a viac obľubujú agroturistiku?

Aké výhody môže priniesť agroturistika pre vašu obec/mesto?

Povedz aspoň 5 významov fariem pre ľudskú spoločnosť.

Zistite, kde sa vo vašom okolí nachádza najbližšia bio (eko) 
farma, resp. farmár, od ktorého si môžete kúpiť domáce 

potraviny.

 

 

 

Otázky:

 

Úlohy:
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Najväčšia farma na svete leží v Rusku. Volá sa Ivolga 
a jej rozloha je 15 000 kilometrov štvorcových, čo je 
asi tretina rozlohy Slovenska.

Najmenšiu farmu na svete je vidno iba pod 
mikroskopom a nevytvoril ju človek. Jeden druh 
meňavky - Dictyostelium discoideum, totižto vytvára 
vo svojom okolí ekosystém, v ktorom pestuje, 
množí a stará sa o baktérie, ktoré po ich dorastení 
konzumuje.

Agroturistika často využíva aj chov exotickejších 
druhov domácich, hospodárskych, ale aj divo 
žijúcich zvierat. Napríklad v kopcoch pri Piešťanoch 
je slovenský „Nový Zéland“, kde sa ešte donedávna 
pásol typický dlhosrstý dobytok a skákali kengury. 
Dokonca sa určitý čas o ne starali aj pôvodní obyvatelia 
Mauri. Tešili sa veľkej obľube turistov. Podobne do 
minizoo na ranči pri Bojnej chodia už niekoľko rokov 
ľudia obdivovať levy a pštrosy a popritom sa povoziť 
na koni alebo poníkovi.

  Viete, že...?

Pri kúpe potravín by sme sa mali 
všetci zaujímať o to, čo jeme. 

Lebo iba tlak od ľudí - spotrebiteľov 
dokáže usmerniť domácu produkciu 
a ovplyvniť to, či sa budú na našich 
stoloch objavovať predovšetkým 

zdravé potraviny.

SME TO,  
ČO JEME  



12 zdravé stravovanie a biopotraviny

Z hľadiska trvalej udržateľnosti je dôležité, aby potraviny neboli len zdravé (biopotraviny), ale aby boli aj z 
lokálnych zdrojov, a tak sa podporilo miestne poľnohospodárstvo a ovocinárstvo a obmedzil transport, pri 
ktorom dochádza k spotrebe fosílnych palív. Je tiež dôležité, aké možnosti samospráva takýmto subjektom 
dáva.

Maximálny dosiahnuteľný počet bodov je 15 = 100%. Koľko percent dosiahla vaša samospráva? O výsledkoch 
diskutujte. 

Lokálny bioindikátor
Monitoring lokálnych predajcov (výrobcov) potravín

Táto publikácia je súčasťou projektu Bio-profily miest a obcí Slovenska. Vaše výsledky môžete zaznamenať aj 
do elektronických záznamových kariet na www.sombio.sk. Na stránke prebehne automatické vyhodnotenie 
a vy sa môžete spolu s vašou samosprávou zapojiť do celoslovenského vyhodnocovania bioprofilov miest a 
obcí.

PROJEKT: ZDRAVÉ STRAVOVANIE A BIOPOTRAVINY
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Záznamová karta

POUŽITÉ ZDROJE:

http://www.zdravejedlo.sk/sacharidy

http://www.paula.sk/strava-doplnky/cukry-sacharidy-ich-metabolizmus/

http://zdrave-stravovanie.webnode.sk/

http://www.biospotrebitel.sk/biopotraviny-bioprodukty/biopotraviny-

bioprodukty.htm
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