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Správny pomer 

Práve prežívam jeseň roku 1948. Ruky mi zohrieva horúci  bylinkový čaj, hojdám sa 

v masívnom kresle  a zasnene hľadím do krbu. Volám sa Anna a mám 15. Bývam v malebnej 

dedinke Kalinovo so siedmimi súrodencami . Napriek tomu, že sú naše každodenné  dni  

podobné, s pokorou ich prežívam a ďakujem Pánu za každé nové ráno, za ten dar, že prežijem 

ďalší krásny deň so svojimi blízkymi.    

Ráno vstanem, vychystám seba a všetkých svojich súrodencov do školy, keďže  moji rodičia 

skoro ráno odchádzajú do práce a ja som zo všetkých súrodencov najstaršia, všetka 

zodpovednosť je na mne. Hneď ako sa vrátim zo školy domov, idem na pašu pásť ovce. Neskôr, 

keď sa začne stmievať, idem aj so stádom domov, kde nás čaká dojenie. Pod pojmom stádo si 

predstavte  5 oviec. Po dojení navarím večeru. Väčšinou sú to zemiaky, nejaké placky alebo len 

chlieb s masťou a cibuľou, pretože viac si nemôžeme dovoliť. Raz v týždni máme na obed či 

večeru aj nejaké mäso. Jednoducho  povedané, čo si vypestujeme, to máme.  Moji rodičia nie 

sú veľmi bohatí, no vystačíme si s tým, čo si dochováme. Nepotrebujeme veľa, stačím nám 

málo. Soboty trávime tak, že pomáhame rodičom na poli. Nedele sú zasvätené odpočinku. Toto 

je môj príbeh, ale .....  

Zrazu využijem svoju super schopnosť, zaujímavú vlastnosť, hovorte si tomu, ako chcete. 

Dokážem sa preniesť do budúcnosti, presnejšie do roku 2020. 

 Rok 2020 je úplne iný v porovnaní s tým, o ktorom som vám pred chvíľou rozprávala. Dejú sa 

v ňom divné veci, po cestách jazdia autá, mladí držia v rukách mobily, ťukajú do počítačov, ... 

No mňa najviac zaujali jedlá a spôsob života. V roku 2020 málokto chová úžitkové zvieratá, 

ľudia nepestujú  v sadoch ovocie a zeleninu. Na dvoroch a záhradách majú vybudované bazény, 

tenisové ihriská, garáže, nie jednu, hneď pre niekoľko áut. Potraviny si ľudia bežne nakupujú 

v supermarketoch a tie sú v značnej miere privážané na Slovensko zo zahraničia.  Zároveň sú 

tu úplne nové potraviny, ktoré sú pre ľudí samozrejmosťou. Z ovocia napríklad mandarínky, 

banány, pomaranče, mango, baklažán, avokádo. Kapusta? Pekinská. Vodné živočíchy ako 

homáre, kraby, ustrice.  



Nič z tohoto v roku 1948 na slovenských dedinách ľudia nepoznali. Ako sa hovorí, doba ide 

dopredu a vidiecka forma života, ku ktorej neodmysliteľne patrí chov úžitkových zvierat, 

pestovanie obilnín a zeleniny, úplne zaniká . Ľudia vôbec nepozerajú na potraviny, či sú 

vyrobené na Slovensku alebo v zahraničí. Skúšajú nové chute, spoznávajú špeciality európskej 

gastronómie.  

Aký by mal byť ten správny pomer vlastného a privezeného zo zahraničia? Podľa môjho názoru  

by sme mali na Slovensko dovážať len to, čo si doma vypestovať nevieme. Podporme 

slovenských poľnohospodárov a všetkých, ktorým záleží na tom, aby sme jedli zdravé 

potraviny a naše tradičné slovenské produkty! 

 

 

 


