
Potravinová sebestačnosť nie je iba prázdna fráza 

Viktória Mingyárová, 6. ročník, Základná škola, Hlavná 121, 056 01 Gelnica 

      

Plná komora potravín bola vždy symbolom spokojnej slovenskej domácnosti. Už naši 

starí rodičia si uvedomovali, že zásoby jedla im pomôžu prekonať aj zlé a neisté časy. 

    V žiadnej domácnosti nechýbali v pivniciach plné vrecia zemiakov, ktoré si ľudia 

vypestovali na vlastných políčkach. V komorách rozvoniavali sudy s kvasenou kapustou 

a príprava tohto obľúbeného pokrmu bola v každej rodine priam obradom a každoročným 

jesenným rituálom. Police sa prehýbali pod ťarchou domácich kompótov a lekvárov. Záhrady 

v našich dedinách sa pýšili najmä ovocnými stromami, v našom regióne to boli hlavne jablone, 

hrušky a slivky.  

    Trávnaté plochy a dvory sa nepodobali na „anglický trávnik“ a „francúzske záhrady“,  

ale lúky sa nechali „dozrieť“, aby sa po ručnom kosení a sušení na slniečku, vyrobilo kvalitné 

seno pre dobytok, ktorý zabezpečil rodinám mäso, mlieko a mliečne výrobky. Po dvore 

pobehovali sliepky, husi a kačice. Boli istým zdrojom zdravého hydinového mäsa a vajíčok. 

    V zeleninových záhradkách sa gazdinky s láskou starali o záhony mrkvy, cibule, 

cvikly, cesnaku a petržlenu. Pestrosť stravy si ľudia dopĺňali zberom lesných plodov, z ktorých 

vyrábali voňavé sladučké sirupy a šťavy.  

     Poznali aj silu liečivých byliniek, po ťažkej a namáhavej každodennej práci sa vybrali 

na „túru“ a zbierali rastlinky, ktoré ich liečili a posilňovali im imunitu. 

Však je to ako z rozprávky?   Možno ako z knihy Rozprávky starej matere. 

Týmto ľuďom nechýbalo mango, avokádo, liči, akeba, salak, kešu jablko, noni, ktorými si my, 

dnes „budujeme svoju imunitu“, možno by ich ochutnali, ale som si istá, že by povedali  - niet 

nad slovenské jabĺčko. 

    Ale čas plynie a my sme hrdí, že žijeme v treťom tisícročí, 21. storočí, dobe modernej, 

dobe technickej. Považujeme sa za ľudí vzdelaných a schopných. Tak prečo sme zabudli 

pestovať zemiaky, ovocie, zeleninu a chovať dobytok u nás na Slovensku?  

    Odborné články na tému – Potravinová sebestačnosť Slovenska uvádzajú informácie, 

že slovenské domácnosti nakupujú prevažne potraviny z dovozu. 



Zemiaky „druhý slovenský chlieb“, ktoré sa pestovali na Liptove, Šariši a Spiši sa dnes na 

Slovensku pestujú iba okrajovo. Prečo? 

    Prečo dovážame a nakupujeme jablká z rôznych krajín sveta, keď Slovensko patrí medzi 

tri krajiny na svete, ktoré majú najlepšie podmienky na pestovanie tejto „zdravej vitamínovej 

bomby“? Takéto jabĺčko, ktoré dozreje u nás, určite nikomu nespôsobí alergiu alebo 

potravinovú intoleranciu, ako spomínané exotické ovocie, s ktorým experimentujeme a často 

ani nepoznáme krajinu pôvodu. 

    Dobrou správou je to, že sme sebestační v produkcii obilia, cukru a mlieka. Ale prečo 

sú potraviny vyrobené z týchto surovín v našich obchodoch najdrahšie?  

    Potravinová sebestačnosť je vlastne schopnosť krajiny zabezpečiť domáci trh vlastnými 

potravinami. Slovensko v súčasnosti dosahuje najnižšiu produkciu v poľnohospodárstve na 

jedného obyvateľa v rámci krajín EÚ.  Neustále klesá živočíšna výroba a špecializovaná 

rastlinná výroba. 

    Nemôže existovať krajina, ktorá by bola sebestačná vo všetkých druhoch, našťastie 

Slovensko si ešte stále dokáže vyrobiť základné potraviny. Napriek tomu dovážame aj také, 

ktoré vytláčajú z trhu domáce potraviny a likvidujú domácich výrobcov.  

 

 

 

                                                                                                     


