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Kde bolo, tam bolo, v srdci najstaršieho kontinentu zvaného Európa, ležala malá krajinka. 

Slovenskom ju volali. Pýšila sa horami, plnými zveriny a bohatého rastlinstva, ktoré si ľudia 

chránili a v žiadnom prípade ich nepoškodzovali a nevyrubovali. Úrodné nížiny zabezpečovali 

hojnosť a vždy sa dbalo na občanov Slovenska, vôbec nie na vývoz, ktorý by ohrozil domácich 

pestovateľov. Široké lány polí žiarili zlatistou farbou obilia a ďalších plodín, ktorých úroda bola 

taká bohatá, že sa poľnohospodári tešili na vlastné zásoby a nikdy nepocítili nedostatok. 

Krajina bola taká ospevovaná, že sa o nej dopočul aj Hans zo západnej Európy. Prirodzená 

závisť a zvedavosť ho , voľky – nevoľky, prinútili k tomu, že sa na vlastnej koži rozhodol 

jednak zistiť, či je to pravda a jednak získať skúsenosti, aby pomohol svojej krajine. Cestu po 

Slovensko začal na juhu. Tam ho ľudia privítali s veľkou vľúdnosťou. Stoly prehýbajúce sa 

ovocím a zeleninou, ktorú si vlastnoručne vypestovali. Prekvapilo ho množstvo úrody, ktoré 

neboli schopní skonzumovať.  Hans nechápal, prečo je cena v obchodoch broskýň a marhúľ 

taká nízka. Nechápal, prečo je ich chuť v obchodoch taká výrazná a sladká a na obaloch nie sú 

uvedení ako pôvodcovia krajín nejaké krkolomné názvy. Týmto sa mu usadil červík v hlave, 

ale nechal ho ešte spať, pobral sa ďalej. Prijal pozvanie na vinobranie, kde ho domáci previedli 

svojimi sadmi a veruže, musel, či chcel, či nechcel, oberať hrozno. Každá ruka sa zíde a tú jeho 

prijali s nadšením. Nedalo mu a spýtal sa majiteľa, ako je vôbec možné toľkú úrodu spracovať. 

Odpoveď bola rovnaká ako na juhu a rovnako ho zarazila. Dostatok. Dostatok? Bol zmätený. 

To, čo videl, ho presviedčalo o tom, že v tejto krajine je hojnosť. Ba mal pocit, že si tu ľudia 

dokážu vypestovať viac, ako je pre nich potrebné. Avšak zmiatlo ho, ako u nich doma počúval 

iba slovo „málo“. Čakala ho cesta na sever. Pociťoval ochladenie a to ho uisťovalo v tom, že 

tejto oblasti je nutné pomôcť a dovážať množstvo potravín. Tu sa predsa v týchto podmienkach 

toho veľa nemôže urodiť. Ľudí zbadal vo svojich záhradách, ako spoločne všetci členovia rodín 

vyberajú dary zeme. Svojpomocne vypestovali plné pivnice zásob na celý rok. Avšak chcel 

vidieť viac, tak ho miestni poľnohospodári zobrali na výlet po šírych poliach. Tam sa zbierali 

plodiny strojmi a bolo ich neúrekom. Odhadoval, že to množstvo pokryje potreby krajiny. 

Okopaniny a obilniny z vlastných polí, vypestované vlastnými rukami s vloženým srdcom 

a citom pre to, čo je tu, doma. Mal pocit, že videl a počul veľa. Už chápal, prečo potraviny 

v jeho krajine pochádzajú práve zo Slovenska. Mal však stále potrebu overiť si skutočnosť, že 

slovenských potravín je v obchodoch dostatok u niekoho dôležitého. Pobral sa Hans do 



hlavného mesta s nádejou, že nájde dobrého šľachtica, ktorý mu to vysvetlí. Z diaľky videl 

týčiaci sa hrad nad veľkou riekou a veril, že práve tam bývajú ľudia múdri a vznešení. 

Nebojácne zaklopal a sám panovník ho prijal bez akýchkoľvek otázok.  Vysvetlenie prišlo 

rýchlo. My, obyvatelia Slovenska, sme hrdí na svoju potravinovú sebestačnosť. Máme veľa 

úrodných oblastí, polí, z ktorých sa každoročne dostanú plodiny pre všetkých našich 

spotrebiteľov. Vyrobíme množstvo, ktoré zabezpečuje, že nemusíme dovážať cudzokrajné. 

Podporujeme rastlinnú a živočíšnu výrobu vo veľkej miere a to nás robí najefektívnejšou 

krajinou. Panovník zdôraznil, že jeho slová nie sú žiadne prázdne frázy, ale pravdivé fakty. 

Hans sa rozlúčil a s nemým úžasom sa pobral na ďalekú cestu domov, rozhodnutý prispieť 

k tomu, aby sa jeho krajina aspoň trošku priblížila k dokonalému Slovensku. 

Zazvonil zvonec a rozprávky je koniec. 

 

 

 

 

 


