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ÚVOD 

 
Toto je náš spotrebníček, 

Prehľad o tom, čo spotrebujeme každý dníček.   

Banány, mäso, šaty, plienky 

A viac nám povie pán učiteľ Cenký: 
 

Pred sebou máte piate číslo časopisu 

Kluknavský spotrebníček. Aj tento rok sme 

sa zapojili do súťaže Spotrebiteľská 

výchova žiakov - SPOTREBA PRE ŽIVOT. 

Dvadsiaty prvý ročník celoslovenskej 

a 18. ročník medzinárodnej súťaže sa 

nesie v téme "Kvalita výživy spotrebiteľa 

a bezpečnosť potravín.". Jedlo je hlavným 

zdrojom energie, výživy pre  ľudí. Bez jedla 

človek nemôže existovať. Ale je veľmi 

dôležité, aké jedlo uprednostňujem. Spolu 

s pohybom je alfou a omegou nášho 

zdravia. 

 
,,ZDRAVÁ STRAVA“ - ČO TO JE? 

 
,,Zdravá strava“ pojem, ktorý sa používa VEĽMI často. Veľa ľudí ju podceňuje, no zdravá 

strava rozhoduje aj o našom zdraví. Zlé stravovacie návyky smerujú k nadváhe a obezite, nie 

len u nás ale aj vo svete. Preto je dôležité, aby sme sa aj správne stravovali. Dobré 

stravovanie prispieva k správnemu fungovaniu celého tela a mozgu. 

V jedle sa nenachádza iba energia a živiny, ale aj ďalšie telu prospešné/neprospešné látky, 

podľa ktorých vieme určiť či je jedlo potrebné alebo nepotrebné nášmu telu. 

Čo presne je ,,zdravá strava“ sme zisťovali na internete. Vyšlo nám, že:  

 Zdravá strava - je prijímanie potravy prospešnej nášmu organizmu, ktorá prispieva k nášmu 

zdraviu, neničí ho. 
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Potraviny nie sú zdravé a nezdravé. Treba si skôr dávať pozor na množstvo. 

Napríklad ak by sme každý deň jedli 

vyprážané jedlá, zjedli celý balík 

,,chipsov“, zapíjali to kolou a usadili sa k nášmu 

obľúbenému filmu, značne by sme si prispeli k 

nadváhe. To však neznamená, že by sme nemali 

jesť sladké, slané alebo mastné. Naše telo 

potrebuje tuky, soľ a aj cukor, ale ako sa hovorí: 

,,Všetkého veľa škodí.“  

No dôležitý je aj pohyb. Ak by sme sa síce zdravo stravovali, ale nehýbali by sme sa, tiež by 

nám to veľmi neprospievalo. Medzi zdravým a nezdravým jedlom a pohybom by mala byť 

určitá rovnováha. Ale to vždy nie je jednoduché, ale čo v živote jednoduché je? Ako povedala 

nemecká spisovateľka- Friedl Beutelrocková: ,,Udržať rovnováhu je najúspešnejší pohyb v 

živote.“                                      Zdroje: www.chudnutie-ako.sk 
 
  

ZDRAVÁ VS. NEZDRAVÁ STRAVA 
 

Spravili sme si prieskum ohľadom ceny zdravej a nezdravej stravy. Zašli sme do obchodu a 

pozreli sme si ceny vybraných potravín . Vyšlo nám, že nezdravá strava je nákladnejšie. Ak by 

sme si kupovali zdravšie jedla z tejto tabuľky, tak by sme v tomto prípade ušetrili 3,76€. 

Možno nám viac chutia nezdravšie jedlá, ale ak chceme byť fit mali by sme dbať na to, aby tie 

zdravšie boli aspoň v miernej prevahe. Tak skúsme namiesto cukríka si dať aspoň raz za čas 

nejaké to jabĺčko. 
 

Zdravá strava Nezdravá strava 

1kg Jabĺk-  1,35€  Cukríky-0,79€ 
Chlieb – 0,89€  Pizza-2,95€ 
1kg mrkva – 1,10€ Údeniny- 4,40€ 
Syr- 2,15€  Hranolky- 1,75€ 

Ryby- 1,99€  Chipsy- 1,35€ 

SPOLU: 7,48€  SPOLU: 11,24€ 

 

Dôsledok nesprávneho stravovania je aj okrem iného obezita. Ale vieme čo to vlastne je? 

Obezita je ukladanie energetických zásob v podobe tuku. Na svete je viac ako 600 miliónov 

obéznych ľudí. Na Slovensku to nie je o nič lepšie, tiež sa približujeme k celosvetovému 

trendu.  

Prečo k obezite dochádza?  

Veľa ľudí sa na túto otázku pýta, ale mnohí nevedia na ňu správne odpovedať. Naša 

myšlienka je tá, že ľudia viacej jedia ako sa hýbu, môžu k tomu prispieť aj rôzne choroby 

alebo šikanovanie a genetika. Deti, ktoré sú obeťou šikany, sa boja ísť medzi ľudí, tým sa 
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zhoršuje výkonnosť ich pohybu a viac jedia– priberajú. Spoločnosť často odsudzuje 

obéznych ľudí, ale ani len netuší aký títo ľudia majú život. 

Obezita je choroba, ktorá zvyšuje riziko vzniku ochorení. Momentálne je známych 

veľmi veľa ochorení, ktoré sa spájajú s obezitou. Pri obezite je možný výskyt nie len cukrovky, 

ale aj vysokého krvného tlaku... Obezita niekedy vedie aj k nízkemu sebavedomiu, depresií, a 

úzkosti.... Táto choroba skracuje dĺžku života, a preto by sa mala začať čo najskôr riešiť.  

Ako obezitu riešiť? 

Aby bola čo najväčšia šanca na úspech, ako prvé musia obézni ľudia zmeniť životný štýl. To 

znamená viac pohybovej aktivity a rozvrhnúť si športový a výživový režim.  

Držme palce ľuďom, ktorí sa odhodlali s touto chorobou bojovať.       

Zdroje: protiobezite.sk , https://sk.wikipedia.org  

 
 

BLUDY, FÁMY A MÝTY 
 

Čo vlastne znamenajú tieto slová? FÁMY, MÝTY a BLUDY  sú nepravdivé informácie, ktoré sa 

šíria medzi ľuďmi. V tomto článku vám odhalíme niekoľko mýtov  (fám, bludov), a ich 

pravdivé vysvetlenie: 

1. MÝTUS: Prepeličie vajce na rozdiel od slepačieho neobsahuje žiadny cholesterol. 

PRAVDA: Obsah cholesterolu je rovnaký len prepeličie vajce je menšie. 

2. MÝTUS: Cukor spôsobuje cukrovku.  

PRAVDA: K cukrovke prispieva nadmerný energetický príjem, obezita....ale nie cukor. 

3. MÝTUS: Mäso je plné antibiotík a hormónov.  

PRAVDA: Hormonálne prípravky sa u nás  nepoužívajú, ale antibiotiká sa podávajú iba na 

predpis veterinára a produkty od liečených zvierat sa nesmú používať pre ľudí. 

4. MÝTUS: Kokosový tuk je zdravý.  

PRAVDA: Na rozdiel od iných rastlinných tukov ma kokosový tuk veľmi veľa nasýtených 

mastných kyselín. 

5. MÝTUS: Všetky éčka škodia.  

PRAVDA: Napríklad E330 je neškodné, čo je vlastne kyselina citrónová, ktorá  sa vyskytuje v 

citrusových plodoch. 

6. MÝTUS: Bio je liek na všetko.  

PRAVDA: Biopárok či  biochipsy sú rovnako tučné  ako tie obyčajné.  

7. MÝTUS: Tmavé= celozrnné. 

PRAVDA: Tmavé  pečivo môže byť len prifarbené, ak nemá obsah zŕn nad 80%. 

 

Tak čo, zmenili sme vám predstavu o niektorých veciach? Koľkokrát keď ste boli malí, rodičia 

vám vraveli: ,,Nejedz toľko sladkosti! Dostaneš cukrovku!“ A vidíte predsa to nie je pravda.  

Skrátka nemôžeme veriť všetkému, čo si prečítame alebo tomu, čo niekde započujeme. 

 

Zdroje: m.vitalia.cz , www.blesk.cz 
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          KAŽDÝ MÁ NÁROK NA KVALITU 
 

Na Slovensku je veľa ponúkaných potravín 

zo zahraničia, ale aj z domova, a to 

kvalitnejšie a menej kvalitnejšie. Každý si 

môže vybrať to, čo je pre neho 

výhodnejšie. Samozrejme dôležité sú pre 

nás aj financie a jedlo, ktoré je pre nás 

drahé, tak radšej vyberieme to lacnejšie.  

V obchode sa nachádzajú potraviny s 

nižšou a vyššou kvalitou, preto sú drahšie 

a lacnejšie. Dôležité však je, či sa kupujúci 

vie správne rozhodnúť pre kvalitu, pretože 

existuje veľa značiek rovnakého produktu, 

ale s rôznou kvalitou. Ale na kvalitu si 

musíme dávať pozor aj pri slovenských 

výrobkoch. Tradičné slovenské spišské 

párky už nie sú také aké by mali byť. Každý 

výrobca si ich robí podľa seba, podľa 

vlastného receptu a nie podľa 

originálneho. Prečo spišské párky, ktoré 

majú ochranu Bruselu nie sú už až také 

chutné? Pretože výrobcovia nedodržiavajú 

prísne stanovený postup. Veď Slováci by si 

mali vážiť tradičné slovenské recepty, lebo 

kto iný ich zachová pre ďalšie generácie ak 

nie my? 

Nie je to len o párkoch, ale aj 

ovocie má svoje chyby. V slovenských 

obchodoch neoddeľujú zhnité a obité 

ovocie od dobrých na rozdiel od Rakúska. 

Preto sa stáva, že nakazené sú aj tie tzv. 

dobré. Kvalita ovocia a zeleniny nezávisí 

od rozdielu krajín, ale od toho, ako s nimi 

predávajúci zaobchádzajú. Jeden test 

potravín ukázal, že aj výrobky predávané 

pod jednou značkou majú iné zloženie pre 

rôzne krajiny. Ale ako je to možné? Nemá 

každý právo na rovnakú 

kvalitu?                                                        

Kým si však výrobok  kúpime, mali by sme 

si prečítať informácie na obale o zložení. 

Ďalší test ukázal, že len 1 výrobok z 33 bol 

kvalitnejší u nás ako v Rakúsku. 

Bohužiaľ nie je žiadny zákon, ktorý by 

zakazoval rozličné zloženie v rovnakých 

výrobkoch. Tak strážme si čo kupujeme, 

strážme si kvalitu a možno si ustrážime 

nejednu slovenskú špecialitku.  

Zdroje: dennikn.sk , www.spotrebitelzakva

litou.cz 

 
VIEŠ ČO JEŠ? 

   
Stalo sa vám už niekedy, že ste našli v jedle niečo, čo tam nemalo byť? My sme sa túto 

otázku pýtali niekoľkých ľudí, ktorý nám na to následne odpovedali:  

� ,,Kúpila som si bagetu v obchode na stanici. Keď som platila, predavačka ju držala v ruke 

a ani ma neupozornila na to čo s ňou je. Mala som na ňu naozaj veľkú chuť, tak som ju 

rozbalila a obal hodila do koša. Ako náhle som šla zahryznúť, všimla som si, že na jednej 

strane má zvláštnu zelenú farbu. Pozrela som sa bližšie a na jednom konci bola 

plesnivá..“  

� ,,Išiel som so spolužiakmi na obed. Všetko bolo ako iný deň, kuchárka nám ho podala 

cez okienko. Sadol som si s ním za stôl, ale už od začiatku sa mi tam niečo nepozdávalo. 
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V tom sa mi tam niečo pohlo. Vybral som to vidličkou na stôl. Bol to nejaký 

červ alebo larva. To si kuchárka nič nevšimla?...“ 

� ,,V obchode som si kúpila müsli, keďže mi už došli. Keď som ich večer otvorila 

myslela som, že dostanem infarkt. V tom müsli bolo veľa chrobákov...“ 

,,Chcela som doma napiecť koláč, ale potrebovala som múku. Zašla som teda do 

obchodu, balenie nebolo nijako poškodené. Vzala som ho a zaplatila. Doma som ho 

otvorila a zistila som, že sú tam malé čierne bodky. Avšak za malú chvíľu, keď ich 

niekoľko odtiaľ vyletelo, pochopila som, že to sú malé čierne mušky...“ 

� ,, Žena mi kázala, aby som v obchode kúpil mlieko. Zobral som ako vždy obyčajné, 

krabicové mlieko. Keď ho potom manželka  doma otvorila, najprv nič divné nezbadala. 

No keď ho preliala do pohára zhrozila sa a zavolala ma. Pozrel som sa do pohára a v 

mlieku plávali malé, zelené kúsky...“ 

� ,,Išla po ulici do školy, no zastavil ma jeden pán, ktorý mi ponúkal hrozienka. Boli 

zabalené v plastovom vrecku a on vyzeral celkom slušne. Keďže mám hrozienka veľmi 

rada, tak som si ich od neho kúpila. Odišla som, ale pri škole už som nevedela vydržať a 

otvorila som ich. Išla som si dať jedno hrozienko do úst, no v tom pred mojimi očami sa 

ocitol chrobák. Pozrela som sa do vrecka a boli všade...“ 

� ,,V obchode som si kúpila zabalený šalátový mix. Zaplatila som a išla domov. Doma som 

ho otvorila. Rovno na vrchu na mňa pozerala obrovská  larva.....“ 

 

Naše názory na príbehy od ľudí:  

� Prvý príbeh: Predavačky a aj my by si rozhodne mali viacej všímať predávaný tovar.  Inak 

je možné, že si ho kúpime po záruke. Tiež nemali by sme sa hneď vrhnúť na jedenie, ale 

mali by sme si jedlo najprv obzrieť či je v bezchybnom stave, ak už sa nám niečo nezdá 

od začiatku. 

� Druhý príbeh: Školské jedálne by mali dbať na to, aké jedlo dávajú svojím žiakom a 

kuchárky by mali zabezpečiť, aby sa do jedla nedostal žiadny živý tvor. Inak je možné, že 

ten dotyčný žiak môže skončiť aj v nemocnici. 

� Tretí príbeh: Predovšetkým výrobcovia by mali zabezpečiť hygienický obal a zabezpečiť 

kvalitný prevoz do obchodov. A už vôbec by sa do müsli nemali dostať chrobáky. 

� Štvrtý príbeh: Ako sa mohli mušky dostať do múky? Kde potom bola uložená ta múka? 

Výrobcovia by mali dbať na kvalitu svojho výrobku, ak chcú dobré ohlasy od kupujúcich. 

� Piaty príbeh:  Netušíme ako sa do mlieka mohlo niečo také dostať. Krabica je pevná a 

nepriepustná na rozdiel od obalu múky, no v ktorej by sa tiež nemali nachádzať mušky.  

� Šiesty príbeh: Nemali by sme si brať jedlo od cudzích ľudí. Nevieme čo sa tam nachádza. 

Takéto príbehy sú najmä medzi dôverčivými deťmi. Už rodičia by mali učiť deti, že od 

cudzích ľudí si nič netreba brať.  

� Siedmy príbeh: Výrobca alebo ten človek, čo balí šalát si majú dávať väčší pozor , či na 

šaláte nebude nejaký chrobák. 
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Náš prieskum ukázal to, že veľa výrobcov nedbá na kvalitu potravín. Hoci to je pre 

kupujúceho dôležité. To dokazuje, že  musíme byť opatrný aj pri balených jedlách, 

pretože nikdy nevieme, čo nás prekvapí. Určite nikto v danej chvíli nie je 

pripravený na niečo, čo na nás bude pozerať z jedla. Výrobcom už naozaj nezáleží na svojich 

zákazníkoch?!? 

 

CENOVÁ DOSTUPNOSŤ POTRAVÍN 
 

Veľa ľudí si nemôže dovoliť zaplatiť to najkvalitnejšie. 

Napríklad dôchodcovia, ale aj upratovačky, poštárky... 

majú často krát problémy ako uživiť svoju rodinu, a preto 

si vyberajú tie najlacnejšie potraviny. V niektorých 

krajinách majú určite väčšie platy ako u nás, no každý by 

mal mať rovnaké práva a všade.  Ako je vlastne to na 

Slovensku? Prečo to nie je tak ako inde? A ako je to inde? 

Môžu si v inej krajine viac dovoliť alebo nie? 

Mnoho Slovákov nakupuje v Rakúsku. Mnohé potraviny 

sú kvalitnejšie a cenovo dostupné. Niektorí ľudia nenakupujú len v Rakúsku, ale aj iných krajinách. 

Slováci zistili, že najviac ušetria v Poľsku. V Poľsku je najvýhodnejšie kupovať mäso a mliečne 

výrobky.  

Na trhu nie sme najhorší, čo sa týka jedla a nákupu. Slovensko sa v zabezpečení potravín za posledné 

roky polepšilo, no za ostatnými krajinami stále zaostáva. Úprimne stále je u nás čo zlepšovať, ale kde 

nie. Čo nám však z toho vychádza? Všade dobre, na Slovensku najdrahšie. 

Zdroje: m.topky.sk , www.aktuality.sk , finweb.hnonline.sk  

 

OSEMSEROVKA 
 

Pán hlavný, prečo mi z polievky trčí rybia plutva? Ale veď ...  (tajnička)  

Zdroj: http://osemsmerovky.relaxweb.sk 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     BOHÁČ    BOJLER    ČAŠNÍK  

     ĎATEĽ     GRÓFKA      HÁČIK  

     KAROTKA      KOMBINAČKY  

     NOTEBOOK            OHRADA 

     PANOVNÍČKA       PRIEPLAV  

     UKÁŽKA 



Kluknavský spotrebníček    

 

 
7 

 

                 NÁŠ PRIESKUM 
 

Na škole sme zorganizovali na tému čísla 

časopisu anketu. Anketu sme položili 30 

respondentom – žiakom 7., 8. a 9. ročníka.  

 

Otázky a percentuálne ohodnotenie 

odpovedí: 

1.Preferuješ: a) zdravé jedlo, b) nezdravé 

jedlo 

Na túto otázku opäť odpovedali všetci 
opýtaní. Opýtaní odpovedali takto: 
odpoveď zdravé jedlo označilo 22 
respondentov, čo je 73% opýtaných, 

odpoveď nezdravé jedlo označili 
8 respondenti, čo je 27% opýtaných. 
 

       
 

2. Aký je tvoj postoj k obezite? 

Na túto otázku opäť odpovedali všetci 

opýtaní. Možné odpovede boli: a) 

nezaujímam sa o to, b) volím skôr zdravší 

životný štýl, c) sám som obézny, ale nie je 

to až také zlé, d) snažím sa jej vyhnúť tým, 

že nejem sladkosti a nezdravé jedlá a aj 

trochu športujem. 

Opýtaní odpovedali takto: odpoveď a) 

označilo 10 respondentov, čo je 33% 

opýtaných, odpoveď b) označili 14 

respondenti, čo je 47% opýtaných, 

odpoveď c) označili 4 respondenti, čo je 

13% opýtaných a odpoveď d) označili 2 

respondenti, čo je 7% opýtaných.  

 

 
 

3. Zvolil by si si radšej: 

Na túto otázku opäť odpovedali všetci 

opýtaní. Možné odpovede boli: a) jablko, 

cereálie, minerálku, b) rýchle 

občerstvenie, kola, c) chipsy, tyčinky, 

pizza, d) čokoláda, sladená voda, cukríky. 

Opýtaní odpovedali takto: odpoveď a) 

označilo 18 respondentov, čo je 60% 

opýtaných, odpoveď b) označili 4 

respondenti, čo je 13% opýtaných, 

odpoveď c) označilo 8 respondentov, čo 

je 27% opýtaných, odpoveď d) neoznačil 

nikto. 

 

 
 

73%

27%

Otázka č. 1

a)

b)

33%

47%

13%

7%

Otázka č. 2

a)

b)

c)
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4. V ktorej krajine sú podľa teba 

kvalitnejšie potraviny? 

Na túto otázku opäť odpovedali všetci 

opýtaní. Možné odpovede boli: a) 

Slovensko, b) USA, c) Rakúsko, d) Čína. 

Opýtaní odpovedali takto: odpoveď a) 

označilo 16 respondentov, čo je 53% 

opýtaných, odpoveď b) označili 5 

respondenti, čo je 17% opýtaných, 

odpoveď c) označilo 5 respondentov, čo je 

17% opýtaných, odpoveď d) neoznačili 4 

respondenti, čo je 13% respondentov. 

 

 

 

5. Sú potraviny cenovo dostupné vždy 

a pre každého? 

Na túto otázku opäť odpovedali všetci 

opýtaní. Možné odpovede boli: a) áno, 

vždy a pre každého, b) nie, naozaj nie 

každý si môže vždy a všetko dovoliť, c) je 

mi to jedno, platia rodičia. 

Opýtaní odpovedali takto: odpoveď a) 

označilo 7 respondentov, čo je 23% 

opýtaných, odpoveď b) označili 18 

respondenti, čo je 60% opýtaných, 

odpoveď c) označilo 5 respondentov, čo je 

17% opýtaných. 

 
 

 

6. Všímaš si, z ktorej krajiny pochádzajú 

potraviny? 

Na túto otázku opäť odpovedali všetci 

opýtaní. Možné odpovede boli: a) áno, b) 

nie, c) niekedy. 

Opýtaní odpovedali takto: odpoveď a) 

označilo 5 respondentov, čo je 17% 

opýtaných, odpoveď b) označilo 11 

respondentov, čo je 37% opýtaných a 

odpoveď c) označilo 14 respondentov, čo 

je 46% opýtaných. 
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   S ÚSMEVOM    

 

Sedia dvaja študenti na internáte a hovoria: 

- Čo keby sme chovali prasa? Predstav si toho žrádla, rezňov, klobás... 

Druhý mu odpovedá: 

- Ty si predstav ten bordel, špinu a smrad!    

Prvý: 

- Nič sa neboj, ono si zvykne... 

 

Muž hovorí svojej manželke: 

- Idem kúpiť prasa, narobíme jelitá a klobásy. 

A vzápätí synovi vypáli také zaucho, že sa posadí. Žena na neho kričí:   

- Čo si sa zbláznil? Čo ho biješ? Čo ti urobil? 

A muž hovorí: 

- Už ho vidím, debila, ako to žerie bez chleba! 

 

Pán Veselý je na návšteve a pochvaľuje si: 

- "To je ale dobrá káva." 

- "Manžel ju priniesol až z Brazílie", vraví susedka.   

- "Nehovorte! A ešte je teplá." 

 

Príde babka do obchodu a pýta si sardinky. Predavačka sa pýta: 

- A aké chcete? Chorvátske alebo nórske? 

- Mne je to jedno, veď ja sa s nimi aj tak nebudem rozprávať.   

 

Jožo na stole máš dve palacinky. 

Zjedz koľko chceš, ale jednu mi tam nechaj!   

 

 

Viac zábavy nájdete na:             
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