
1

Najlepšie domáce potraviny » Nepredajné    » časopis spotrebného družstevníctva

VYJDITE NA ČERSTVÝ VZDUCH S NADÁCIOU COOP JEDNOTA

PREDSTAVUJEME 

COOP JEDNOTU 

GALANTA

VI/2020  XVIII. ročník

PREČO DETI POTREBUJÚ POHYB?

VITAMÍN SLNKO 
PRE VŠETKÝCH

ROZHOVOR:
VÝTVARNÍČKA
LUCIE FILIMONOVÁ

Rychlokurz

jahodoznalectva



2



3

18

26

14 20

TIRÁŽ
Vydáva COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo, Šéfredaktorka Denisa Pogačová, č. tel.: 02/58 233 485, Redakcia  
a administrácia Bajkalská 25, 827 18 Bratislava, redakcia@coop.sk, Grafická úprava Marek Kováčik, Tlač a distribúcia  
OPTIMA, a. s.,  Železničiarska 8, 949 73 Nitra | Registrácia ISSN 1336-2860 | Snímka na titulke Shutterstock

OBSAH 
Trendy: Vitamín slnko 
„tankujte“ v správnom 
čase

Zdravie: Ako sa dobre 
starať o pečeň 

Potravina mesiaca: 
Rýchlokurz 
jahodoznalectva

Predstavujeme:  
COOP Jednotu Galanta

Lokálne komunity: Zau-
jímavé realizácie v Nitre 
a Horných Obdokovciach

Recepty: Top jedlá sezóny 
podľa Petra Vargu

Exotika: Granátové 
jablko vonia letom

Blog: Jedlý odpad

Rozhovor: 
Lucie Filimonová sa 
narodila s ceruzkou v ruke

Krása: Penivá cesta 
k peknému úsmevu 

Deti: Prečo sa naše ratoles-
ti musia hýbať?

Vernostný program: 
Vyplácanie zliav

Krížovka

04

06

08

10

12

14

18

20
22

24

26

28

30

06
20

Po uvoľnení opatrení sme s kamarátkou konečne vyrazili do 
obľúbenej kaviarne. Zabrané do debaty sme si nevšimli de-
zinfekčný prostriedok pri vchode, ale nič hrozné sa nestalo. 
Pretože len čo sme sa usadili, dobehla k nám bdelá čašníč-
ka s dezinfekciou na tácke a zdvorilo nám pripomenula, že si 
máme postriekať ruky. Samozrejme, len sme sa pozabudli, 
ospravedlnili sme sa a urobili sme, čo bolo potrebné. 

Atmosféra v našom obľúbenom podniku bola príjemná, zložili 
sme si rúška a dali sme si vynikajúci zákusok, ktorý inde nenáj-
dete, a lahodný zelený čaj, aký majú tiež len tu. Minúty plynuli 

vo skvelej nálade a príjemnom rozhovore. Až som si po chvíli uvedomila, že okolo stolov sa 
tmolí pes a voľne pobehuje po podniku. Bez rúška, bez dezinfekcie. No roztomilý havino, čo 
vám poviem! Zviera, ktoré iste patrilo niekomu z hostí, ale ktoré behá po hocičom, obtrie sa 
o hockoho a ňufák strčí do všeličoho. Dobre sme sa pobavili na absurdnosti doby a povedali 
sme si, že podobné protirečenia sa skrátka v neštandardných časoch vyskytujú.

Ale zabite ma – nech sú časy, aké chcú, aj tak si myslím, že tam, kde ľudia konzumujú jedlo, 
zviera nemá čo hľadať.

Denisa Pogačová

NAMIESTO PREDJEDLA

Kontinuálne nadväzuje
na 41 ročníkov Družstevných

novín a 43 ročníkov
Hospodárskeho obzoru.
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Vitamín D je dôležitý pre správnu stavbu kos-
tí v našom tele a reguluje množstvo vápnika  
v krvi. Za normálnych okolností si tento vita-
mín dokážeme vyrobiť sami. Produkujú ho 
naše kožné bunky, keď sú vystavené priame-
mu slnečnému žiareniu. Z hľadiska vitamínu 
D je dôležité pravidelne vo vhodnom čase 
sa na niekoľko minút vystaviť slnku, aby sme 
prijali dostatočné množstvo, ktoré naše telo 
potrebuje. Z kože putuje do celého tela vráta-
ne pečene a obličiek, kde dostáva podobu vy-
užiteľnú pre ľudský organizmus. Vitamín D sa 
objavuje aj v niektorých potravinách, najmä  
v živočíšnych, medzi najznámejšie patria ryby, 
rybí tuk, tresčia pečeň, vajíčka (v prípade, že 
majú nosnice dosť prirodzeného slnka). Mi-
zivé množstvo nájdeme aj v banánoch, avo-
káde či olivách. Vzhľadom na to, že déčko je 
rozpustné v tukoch, ukladá sa tam, a tak si telo 
robí zásoby. Množstvo „nazbieraného“ déčka 
potrebujeme najmä v zimných mesiacoch, 
keď je málo slnečného žiarenia, ale aj iných 
prirodzených zdrojov vitamínov.
Imunológ MUDr. Radovan Košturiak sa dlho-
dobo zaoberá skúmaním vitamínu D. Údaje 
od viac ako 2 400 pacientov, ktorí mali vyšet-

rený vitamín D v rôznych ročných obdobiach, 
hovoria, že až 75 percent malo znížené kon-
centrácie. Jeho výskum taktiež potvrdzuje, že 
pacienti s nízkymi koncentráciami vitamínu D 
majú viac chorôb, viac alergií, potrebujú viac 
liekov na astmu i viac kortikoidov do nosa. 

MUDr. Ján Košturiak tvrdí, že za zvýšeným 
počtom civilizačných ochorení stojí celkovo 
nedostatočný príjem vitamínov. Súvisí to so 
zásadnou zmenou životného štýlu človeka. 
„Kedysi väčšina ľudí pracovala na poliach,  

v otvorených priestoroch, v lesoch či na lú-
kach. Za posledných päťdesiat rokov sme si 
všetci sadli do kancelárií a sme tam zavretí 
celý deň. Od rána do večera práca, potom 
ideme autom na nákup, po deti. My si jedno-
ducho nemáme kde a kedy vytvoriť vitamín D. 
Denná syntéza je počas väčšiny roka na nulo-
vej úrovni,“ povedal na portáli preventivne.sk.

Umelé alebo skutočné?
Ako pri všetkých vitamínoch, existujú aj tu 
vitamínové doplnky, ktoré nahrádzajú po-
trebné množstvo vitamínu D v ľudskom tele. 
Majú však aj nevýhody. Ak sa napríklad člo-
vek cez leto vyhýba slnku a navyše je naprí-
klad vegán, vitamín D z prirodzených zdrojov 
nezíska. Takže by mal chodiť viac na slnko 
alebo podporiť tvorbu tohto vitamínu výži-
vovým doplnkom. Ten existuje vo dvoch for-
mách – D2 a D3. D3 sa získava z olejnatých rýb  
a zo živočíšnych produktov. Existuje aj vegán-
ska verzia, vitamín D2, ktorý je z rastlinných 
zdrojov ožarovaných ultrafialovými lúčmi 
(odborníci však upozorňujú, že je o 30 – 40 
percent menej účinný, nachádza sa napríklad  
v semenách či hubách). 

V čase stále aktuálnej koronakrízy jeho 
meno zaznievalo z médií i z úst lekárov 
často. A to predovšetkým v súvislosti  
s jeho schopnosťou priaznivo ovplyvňo-
vať našu imunitu.  Vitamín D sa v ovocí 
a zelenine síce vyskytuje len minimál-
ne, ale dostať sa k nemu je pomerne jed-
noduché. Hlavne v slnečným mesiacoch 

roka, ktoré sú práve pred nami. 

Vplyv vitamínu D na imunitu

Prečo sa o déčku hovorí ako o dôleži-
tej zložke na ľudskú imunitu? Pretože 
tento vitamín podporuje tie typy obra-
ny, ktoré máme prirodzene vrodené  
a dáva do rovnováhy fungovanie celého 
imunitného systému. Ten totiž často 
pracuje celkom inak, než sa od neho 
očakáva – zasahuje tam, kde netreba,  
a nezasahuje vtedy, keď treba. Vitamín 
D tieto výkyvy napráva. 

VITAMÍN SLNKO
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Paradoxy „lovu“ déčka
Všeobecne rozšírený názor je, že keď vonku 
svieti slnko, stačí mu na niekoľko minút „otr-
čiť“ tvár. Také jednoduché to však nie je. Od-
borník upozorňuje, že na tvorbu vitamínu D 
je potrebný slnečný lúč s konkrétnou vlnovou 
dĺžkou, iba s malým rozptylom. Teda nie v kaž-
dom ročnom období dodáme telu na slnku 
dostatok déčka. V apríli sa napríklad všetok sl-
nečný lúč vstrebe už v atmosfére. Na rovníku 
je slnko úplne nad hlavami, cesta lúča je naj-
kratšia a tvorí sa najviac vitamínu D. V našom 
podnebnom pásme je efektívna tvorba déčka 
len v letných mesiacoch, aj to len vtedy, keď je 
slnko najvyššie, čiže na poludnie. Popoludňaj-
šie prechádzky na slniečku sú síce príjemné, 
ale z pohľadu tvorby vitamínu D zbytočné. 
Ďalším dôležitým faktorom je prízemný ozón. 
Znečistenie, automobily, exhaláty najmä  
v mestách spôsobujú pohlcovanie práve tých 
lúčov, ktoré sú nevyhnutné na syntézu déčka. 
A napokon podľa odborníka je doslova za-
bijakom vitamínu D používanie ochranných 
krémov. Prostriedok s ochranným faktorom 
vyšším než 30 úplne zablokuje tvorbu vitamí-
nu D, preto je vhodné zvoliť na ochranu kože 
pred karcinómom faktor, ktorý ešte umožní 
tvorbu déčka v organizme.

Melanóm alebo déčko?
Aby sme teda telu dodali dostatok vitamínu 
D, treba sa vystaviť slnku v letných mesiacoch, 
napoludnie a bez ochrany pokožky? To znie 
až kacírsky pre každého, kto už niekedy počul  
o rakovine kože. MUDr. Košturiak však vysvet-
ľuje, že v pokožke vzniká z cholesterolu pred-
chodca vitamínu D, takzvaný prekurzor, ktorý 
sa mení pod vplyvom slnka viacerými postup-
nými krokmi. Zmes týchto látok s cholestero-
lovým základom sa po chvíli na slnku minie. 
Preto stačí nechránene sa slniť len niekoľko 
minút. Asi po ôsmich minútach sa prekurzor 
vitamínu D spotrebuje a trvá 24 hodín, kým si 

kráľovstve sa napríklad výskyt tohto ochore-
nia zdvojnásobil. Dlhodobý deficit vitamínu D 
zvyšuje okrem toho u žien riziko karcinómu 
prsníka, gynekologické karcinómy, ale celkovo 
aj riziko karcinómu pľúc či hematoonkologic-
kých ochorení. Takisto môže ovplyvniť mnohé 
civilizačné choroby, autoimunitné ochorenia, 
alergie. 

Seniori, nevyhýbajte sa slnku!  

Pobyt medzi štyrmi stenami je u senio-
rov veľmi častý jav a z hľadiska vitamínu 
D veľmi rizikový. Chýbajúce slnečné lúče 
môžu v ľudskom tele vyvolať deficit déč-
ka. Prvým ukazovateľom absencie vita-
mínu D je strata výkonu, únava, ktorá 
prerastá do úzkosti a depresií. Negatívny 
dôsledok chýbajúcej mirkoživiny sa pre-
javuje v poklese hustoty kostí a na zdra-
ví zubov. Starší ľudia nad 65 rokov majú 
nižšiu schopnosť produkcie vitamínu D  
v koži. Podľa britského výskumu, ktorý sa 
uskutočnil na viac ako 18-tisícovej vzor-
ke ľudí, sa zistila priama súvislosť medzi 
nedostatkom vitamínu D a psychickými 
či mentálnymi poruchami, najčastejšie 
spojenými s úzkosťou, depresiami, pa-
nickými záchvatmi, poruchami nálad  
a apatiou. Svetová zdravotnícka organi-
zácia stanovila odporúčanú dennú dáv-
ku tohto vitamínu u ľudí vo veku od 51 
do 65 rokov na úroveň 200 medzinárod-
ných jednotiek (IU) a u ľudí nad 65 rokov 
až na 600 IU. Aj u seniorov platí, že pre 
tvorbu vitamínu D je ideálne byť vonku, 
keď je slnko najvyššie, čiže na poludnie. 
Ani starší ľudia by sa teda nemali strániť 
priamemu slnečnému žiareniu, pričom 
stačí, aby sa mu vystavili na 6 – 10 minút 
denne.  Spojte si „lov“ déčka s nejakou 
príjemnou aktivitou – s prácou v záhrad-
ke, pobytom na balkóne s knižkou alebo 
s prechádzkou.

ho telo znova pripraví. Preto je potrebné cho-
diť na slnko denne a na krátky čas. Treba si tiež 
uvedomiť, že medzi časom stráveným na sln-
ku a množstvom vytvoreného vitamínu D nie 
je priama úmernosť, takže smažiť sa na slnku 
pol dňa nám nepomôže vytvoriť viac déčka. 
Musíme si počkať až na druhý deň. 
Ak sa obávame melanómu, je dobré si uve-
domiť, že ten vzniká intenzívnym slnením 
nezvyknutej kože. A takú má väčšina zamest-
naných ľudí, ktorí sú po celý rok zatvorení  
v kanceláriách a raz do roka si doprajú inten-
zívne dva týždne na pláži.
Ak sa budeme držať rád odborníkov a slniť sa 
v letnej sezóne krátko a intenzívne vo vhod-
nom čase, mali by sme získať dostatočné 
množstvo déčka na celý rok. Po letnej sezó-
ne by sme mali mať v jednom mililitri krvi 50 
– 60 nanogramov vitamínu D, čo si môžeme 
dať preveriť na odbere krvi. Priemerne však 
Slováci dosahujú po lete iba hodnoty okolo 
34 ng/ml. Nie div, že spravidla po zime lekári 
zaznamenávajú okrem viróz zhoršenie kom-
plikácií chronických chorôb vrátane kardio-
vaskulárnych. Slnku by sa v letných mesiacoch 
rozhodne nemali vyhýbať seniori, u ktorých 
hladina vitamínu D býva veľmi nízka.

Ak je déčka málo
Dopriať si všetko s primeranou mierou je 
osvedčený recept na zdravie organizmu. Tak 
ako nám neprospieva extrémne opaľovanie, 
ani vyhýbanie slnku nie je pre zdravie dobré. 
Nedostatok vitamínu D sa môže prejaviť na 
oslabení imunity, väčšej náchylnosti na víru-
sové ochorenia, ale napríklad aj na zlej nálade. 
V dôsledku nízkej hladiny vitamínu D sa do-
konca opäť začína vyskytovať rachitída, nielen 
v zahraničí, ale aj u nás. Hoci nejde o klasické 
deformácie, aké poznáme z minulosti (predsa 
máme pestrejšiu a bohatšiu stravu po celý 
rok), typické rachitické zmeny sa opäť na rönt-
genových snímkach objavujú. V Spojenom 

-dp-, zdroj preventivne.sk
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Z d r avá  a  p e s t r á  v ý ž i va  j e  fa k t o r,  k t o rý  d o k á ž e  p o d p o r i ť  s p r áv n e  f u n g ova n i e  a  z d r av i e  p e č e n e. 
P l at í  t o  p r e d ov š e t k ý m  p r e  z d r av ý c h  j e di n c ov,  k t o r í  s i  c h c ú  u c h ovať  z d r av ú  p e č e ň.  Ľ u di a,  k t o r í  už 
t r p i a  na  n i e k t o rú  z  p e č e ň ov ý c h  c h o rô b,  p r í pa d n e  m aj ú  d o č a s n e  a l e b o  t rva l e  na ru š e n é  p e č e ň ov é 
f u n k c i e,  b y  m a l i  d o d r ž i avať  di é t n e  zá s a dy,  o  k t o rý c h  b u d e  p í s ať  v  ďa l š í c h  p o k r a č ova n i a c h  t o h t o 
c y k lu  M U D r.  P e t e r  M i ná r i k. 

PEČEŇ A ŽIVINY

6

Viacero diétnych stravovacích 
opatrení sa týka niektorých vy-
braných chorôb pečene (napr. 
tuková choroba pečene, akútny 
infekčný zápal pečene, akútne 
toxické poškodenie pečene, kom-
penzovaná cirhóza pečene, de-
kompenzovaná cirhóza pečene 
s prejavmi zlyhávania metabo-

lických a obehových funkcií pečene). V prípade závažných 
pečeňových ochorení a pri pokročilých poruchách funkcie 
pečene sú neraz potrebné špeciálne a individuálne odlišné 
diétne opatrenia. V takých prípadoch sa treba poradiť s ošet-
rujúcimi lekármi, predovšetkým so špecialistom na pečeňo-
vé choroby – hepatológom. 

ENERGIA A ZÁKLADNÉ ŽIVINY
Nositeľom výživy je potrava. Funkciou a cieľom príjmu potra-
vy je dodávka energie i živín a všestranná podpora telesných 
a mentálnych funkcií organizmu. Strava sa skladá z celého 
spektra potravín, pričom každá má presne definované zlože-
nie živín. Konzumácia správne zvolených potravín a nápojov, 
ktoré zabezpečia vyvážený a pestrý príjem všetkých potreb-
ných živín a primeraný príjem energie, zabezpečí dobrú vý-
živu a podporí zdravie každého jedinca. Ľudský organizmus 
pre svoju existenciu vyžaduje neustále sa opakujúci príjem 
energie. Zdrojom energie sú živiny (nutrienty) v živočíšnych 
a rastlinných potravinách – makronutrienty. Sú to bielkoviny, 
sacharidy, tuky a alkohol. Na to, aby sa zo stravy získala vy-
užiteľná energia, musí sa najprv požitá potrava v tráviacom 
trakte (GIT) pomocou tráviacich enzýmov stráviť.

ENERGIA V ŽIVINÁCH
Obsah energie v základných živínách je rozdielny. Špecifický-
mi jednotkami pre energiu sú kalórie (kilokalórie, kcal) alebo 
jouly (kilojouly, kJ). Prepočtový koeficient medzi kcal a kJ je: 1 
kJ = 0,239 kcal alebo 1 kcal = 4,184 kJ (v bežnej praxi sa väč-
šinou používa zaokrúhlený koeficient 4,2). Základné živiny 
(bielkoviny, sacharidy, tuky a alkohol) sú zdrojom energie v 
potravinách a v jednom grame majú nasledujúce množstvo 
energie:

Každá potravina a každý 
nápoj majú v definovanej 
hmotnosti (napr. v 1 gra-
me alebo v 100 gramoch) 
určité množstvo živín  
s obsahom energie (biel-
koviny, sacharidy, tuky, 
niekedy aj alkohol). Súčet 
energetického obsahu 
jednotlivých nutrientov 
tvorí energetický obsah 
(hustotu, denzitu) potra-
viny alebo nápoja. Čím je 
v potravine vyšší obsah 
nekalorickej vody (ener-
getický obsah vody = 0), 
tým je nižšia energetická 
denzita danej potraviny. 
Naopak, čím je obsah 
vody nižší a obsah „ka-
lórií“ (najmä tuku) vyšší, 
tým je vyšší aj celkový 
obsah energie v danej 
potravine.

Obsah (hustota energie) 
energie v potravinách

v 1 grame alebo v 1 ml potraviny alebo nápoja

kcal 4 4 9 7

kj 17 17 38 29
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Živiny sú látky, ktoré sa nachádzajú v potravinách. Rozdeľujú 
sa podľa toho, či sú alebo nie sú pre konzumentov zdrojom 
využiteľnej energie, a zároveň aj podľa toho, v akých množ-
stvách ich konzumujeme. 

▶ MAKRONUTRIENTY – VEĽKÉ ŽIVINY: sú to hlavné živiny, 
ktoré dodávajú telu energiu. Prijímame ich spravidla v množ-
stve niekoľkých desiatok gramov denne (bielkoviny, tuky), ba 
dokonca i viac než sto gramov denne (sacharidy). 
▶ MIKRONUTRIENTY – MALÉ ŽIVINY: sú to látky, ktoré sa 
konzumujú denne v malých množstvách (miligramy/mg, 
mikrogramy/μg) a nie sú pre organizmus zdrojom energie. 
Dodávajú však telu dôležité biologicky aktívne látky. Mnohé 
z nich sú pre život človeka nevyhnutné, preto hovoríme, že 
sú esenciálne pre existenciu človeka. 

MAKRONUTRIENTY S OBSAHOM ENERGIE SÚ: 

▶ bielkoviny (proteíny) – ich energetický obsah je: 
  4 kcal/17 kJ v 1 g; 
▶ sacharidy (škroby a cukry) – ich energetický obsah je: 
  4 kcal/17 kJ v 1 g; 
▶ tuky (lipidy) – ich energetický obsah je: 9 kcal/38 kJ v 1 g; 
▶ alkohol (etanol) – jeho energetický obsah je: 
  7 kcal/29 kJ v 1 g. 

Pestrá, racionálna a vyvážená výživa má v záujme udržania 
zdravia obsahovať všetky základné makronutrienty s obsa-
hom energie, t. j. bielkoviny, sacharidy aj tuky (s výnimkou 
zdraviu škodlivého alkoholu). Zdrojom živín pri zmiešanom 
modeli stravovania má byť pestrá strava s obsahom živočíš-
nych i rastlinných potravín. Svetová zdravotnícka organizácia 
(angl. skratka WHO) a Organizácia pre potraviny a poľnohos-
podárstvo (angl. skratka FAO) stanovili cieľové hodnoty pre 
denný príjem bielkovín, sacharidov a tukov. WHO/FAO sta-
novuje bezpečný rozsah príjmu bielkovín, sacharidov a tukov  
a pomer, akými sa tieto živiny podieľajú na celodennom príj-
me energie nasledovne: 

■ BIELKOVINY: 
  môžu mať podiel na celodennom príjme energie: 10 – 15 % 
■ SACHARIDY: 
  môžu mať podiel na celodennom príjme energie: 55 – 75 %
■ TUKY: 
  môžu mať podiel na celodennom príjme energie: 15 – 30 %

Príklad vyhovujúceho zastúpenia základných živín v racio-
nálnej strave pri stabilnej telesnej hmotnosti uvádza nasle-
dujúca tabuľka.

Odporúčaný pomer živín (makronutrientov) 
v racionálnej výžive

Podiel v príjme
energie

Podiel v hmot-
nostnom príjme

[energetické %] [g]

Bielkoviny 15 1

Tuky 30 1

Sacharidy 55 4
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dy uvoľňujú veľmi veľa šťavy, aby sme tomu 
zabránili, je dôležitá rýchlosť zmrazovania. 
Priemyselne sa plody zmrazujú v prúde 
chladného vzduchu alebo najčastejšie fluid-
ným zmrazovaním – pri teplotách vzduchu 
mínus 30 až 45 stupňov Celzia za 10 až 12 mi-
nút. Na zmrazenie sa hodia iba čerstvé, prá-
ve pozbierané plody, najlepšie bez chýb. Naj-
skôr odstráňte stonky a listy, skontrolujte či 
nie sú nahnité a umyte ich pod jemným prú-
dom vody. Nechajte odkvapkať alebo vsiak-
nuť prebytočnú vodu na čistej utierke. Pou-
kladajte ich v jednej vrstve na rovnú tácku  
a dajte na 3 až 4 hodiny predmraziť. Až po-
tom ovocie nasypte do vrecúšok alebo plas-
tových nádobiek a zamrazte. Takto uchované 
jahody sa nezlepia a budete si môcť rozmra-
ziť len toľko, koľko budete práve potrebovať.  
V mrazničke vydržia asi rok.

V zimných mesiacoch oceníme aj jaho-
dovú dreň, ktorú môžeme použiť pri 

príprave rôznych sladkých maškŕt. 
Postup je jednouchý – jahody rozmi-
xujte bez cukru, hmotu nalejte do 
menších plastových nádob a dajte 
do mrazničky.
Vyskúšať môžete aj jahodový si-
rup, ktorý vydrží v chlade približ-
ne 6 mesiacov. Do väčšej misy 
dajte asi 2 kg pokrájaných jahôd  

a asi 700 gramov kryštálové-
ho cukru. Vrstvite navzájom na 

seba a nechajte pol dňa odpočí-
vať. Potom vysypte zmes do hrnca  

a prevarte ju. Napokon rozmixujte po-
norným mixérom a preceďte do fľašiek.

Jahody patria v našich zemepisných šír-
kach k najobľúbenejším druhom ovocia, no 
keď si túto maškrtu vychutnávame v koláči 
alebo len tak čerstvé, asi nepremýšľame 
nad tým, aké sú zdravé. Spomeňme len, 
že obsahujú látky chrániace ženské bunky 
pred rakovinou krčka maternice a prsníka. 
Vedci zistili, že extrakty z jahôd dokonca 
významne znížili, až zastavili rast už exis-
tujúcich rakovinových buniek krčka ma-
ternice a prsníka. Obsahujú kyselinu 
elagovú, ktorá má antikarcinogénne  
a antimutagénne účinky. Výskumy 
na zvieratách ukázali, že táto 
kyselina potláča rast nádorov 
spôsobených niektorými 
karcinogénmi. Okrem toho 
látky, ktoré sa nachádzajú  
v jahodách, zlepšujú našu krát-
kodobú pamäť. Pre diabeti-
kov a všetkých, ktorí sa snažia 
schudnúť, bude zaujímavá infor-
mácia, že majú nízky obsah fruk-
tózy a glukózy. Sto gramov jahôd 
má len asi 32 kcal. 

VYBERTE SI V PREDAJNI
Jahody sa najčastejšie predávajú balené  
v plastovom boxe, prípadne v debničkách. 
Azda vždy vyzerajú lákavo a je ťažké vybrať si. 
Počas sezóny nájdeme v predajniach kvalit-
né domáce jahody a tak je na mieste pozrieť 
si etiketu na obale. Najlepším ukazovateľom 
kvality je vôňa, čerstvé jahody voňajú, už keď 
sa k ovociu priblížite. Všímajte si aj farbu, kto-
rá veľa napovie o kvalite. Príliš svetlé plody 
nemusia signalizovať len nezrelosť, ale aj nie 
príliš prirodzený spôsob pestovania. Priro-
dzene dozreté a kvalitné jahody majú jasno-
červenú až bordovú farbu a na povrchu sú 
jemne lesklé. Po rozkrojení sú šťavnaté. Ak 
naďabíte na debničku plnú veľkých a svet-
lých jahôd, pravdepodobne pôjde o plody 
pestované s použitím dusičnanov. Jahody 

by sa mali predávať aj so stonkami, pretože 
rýchlo podliehajú skaze a bez stonky rýchlo 
zhnijú. Niektorí tvrdia, že ak sú lístky stonky 
pod plodom akoby oddelené od jahody, plod 
bude sladký. O dobrej chuti jahôd svedčia aj 
zrniečka uložené hlbšie v plode.

SPRÁVNE OBERANIE
Ak jahody pestujete doma, najvhodnejší 
čas na zber je skoro ráno, keď plody oschnú  
z rannej rosy, no kým ešte nie sú prehriate 
slnkom. Jednou rukou chyťte stonku a dru-
hou jemne odtrhnite plod. Do košíka ich 
ukladajte opatrne, žiadne hádzanie. Čím sú 
jahody zrelšie, tým majú lepšiu chuť, ale sú 
citlivejšie na zaobchádzanie.

Jahody by sa mali zberať podľa dozrievania, 
aspoň každý druhý deň. Dbajte, aby ste 
žiadne dozreté plody neprehliadli, pretože 
tie rýchlo zhnijú a prilákajú škodce. Azda ani 
netreba pripomínať, že čerstvé jahody by sa 
mali rýchlo skonzumovať alebo spracovať. 

MRAZENIE NA CELÝ ROK
Zamrazenie celých plodov je rýchly a skvelý 
spôsob, ako mať aj v chladných mesiacoch 
poruke sladké plody do dezertov a múčni-
kov. Navyše aj z hľadiska zachovania všet-
kých nutrične dôležitých látok ide o najlepší 
spôsob spracovania. Pri rozmrazovaní jaho-

trendy        

Jahodová sezóna je v plnom prúde a tieto sladké a zdravé plody sú doslova všade. Môžete si ich 
kúpiť, ale aj vypestovať doma v záhrade či v debničke na balkóne.

RÝCHLOKURZ JAHODOZNALECTVA 

JAHODOVÉ LISTY Z LESA

Ak si v období od mája do augusta nazbie-
rate listy lesných jahôd, urobíte niečo dob-
ré pre zdravie. Najmä ak máte problémy 
s močovými cestami. Pomáhajú však aj 
pri črevných kataroch a pri zápaloch úst-
nej dutiny. Mladé jahodové listy nechajte 
sfermentovať – pokrájajte ich nožom na 
pásiky, pokropte vodou, zabaľte do čistej 
plátennej utierky a nechajte dva až tri týž-
dne v teplej miestnosti. Listy budú kvasiť, 
pričom sa z nich uvoľní príjemná ružová 
vôňa a lahodná chuť. Po prekvasení zmes 
usušte a uskladnite v papierových vrec-
kách alebo tmavom skle. 
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výhercovia
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predstavujeme

Družstvo pôsobí tradične v okresoch Galanta a Šaľa, ktoré 
sa v dôsledku blízkosti veľkých výrobných a logistických spo-
ločností vyznačujú dlhodobo najnižšou mierou nezamest-
nanosti a silnou kúpyschopnosťou obyvateľstva. Dobrá do-
pravná infraštruktúra, blízkosť hlavného mesta a dostatok 
pracovných príležitostí podporuje mohutnú výstavbu bytov  
a rodinných domov, a tým aj príliv nových obyvateľov do regiónu. 
Tieto pozitíva majú, samozrejme, aj svoju odvrátenú stránku, a to 
najmä výrazný nedostatok pracovných síl a tiež sú silným lákadlom 
pre konkurenciu. „Keďže v našich tradičných okresoch máme pokry-
té takmer všetky obchodné príležitosti, naše geografické pôsobenie 
v posledných rokoch čoraz viac rozširujeme do ďalších regiónov.  
S cieľom získať nové trhy a nových zákazníkov prechádzame do re-
giónov a obcí, kde momentálne žiadna COOP Jednota nepôsobí. Ide 
o región v okolí Bratislavy a Senca. Snažíme sa tieto biele miesta 
vyplniť, čo sa nám vo veľkej miere darí. Práve v týchto oblastiach 
sa nám podarilo v minulosti otvoriť niekoľko nových prevádzok, 
spomeniem napríklad supermarket v Novej Dedinke, Chorvát-
skom Grobe, Kaplne a v minulom roku aj vo V. Bieli,“ približuje 
Július Belovič.

NIELEN DOMA
COOP Jednota Galanta má spracovanú stratégiu rozvoja, v ktorej sú 
definované ciele pre rozvoj v regióne s rozvojovými aktivitami v okre-
soch Senec a Bratislava. „Snažíme sa vyvážiť naše aktivity tak, aby sme 

COOP Jednota Galanta pôsobí na maloobchodnom trhu už 68 rokov. Za toto dlhé obdobie desaťtisíce pracovníkov, ktorí tu pracovali, vybudovali 
spoločnosť s pevnými základmi a so silným postavením na trhu. „Naši zamestnanci vytvorili aj kolektívnu skúsenosť, ktorá umožňuje družstvu 
pružne reagovať aj v krízovom období, aké nás práve postihlo. Záujem našich spolupracovníkov o rozvoj družstva prináša do riadenia pokrokové 
myšlienky, a tak sa buduje spoločnosť, ktorá je nielen tradičná, ale aj moderná. Sme hrdí na našich spolupracovníkov, ktorí v týchto neľahkých 
časoch ukázali svoju lojalitu, odhodlanosť a odvahu,“ hovorí predseda COOP Jednoty Galanta Július Belovič.

COOP Jednota Galanta, s. d.

Vieme čeliť aj tým najväčším výzvam

rozvíjali obe tieto oblasti. V rámci tradičného regiónu chceme zabez-
pečiť kvalitné nákupné prostredie vo všetkých obciach, čo sa nám vo 
veľkej miere darí,“ približuje predseda družstva. „V obciach s počtom 
obyvateľov vyšším ako 1 200 budujeme supermarkety, či už formou 
rekonštrukcií existujúcich predajní, alebo výstavby na zelenej lúke. 
Tie ponúkajú kompletný sortiment potravín s dôrazom na čerstvé 
potraviny vrátane predaja čerstvého mäsa, voľnej chladenej hydiny, 
lahôdok a zákuskov. Okrem potravín ponúkame v našich predajniach 
široký sortiment priemyselného tovaru. Naším cieľom je, aby zákazník 
nemusel pre splnenie svojich základných nákupných potrieb navštíviť 
inú predajňu. Vďaka tejto stratégii prevádzkujeme jeden z najvyšších 
počtov supermarketov zo všetkých COOP Jednôt na Slovensku. Oby-
vateľom žijúcim na dedine tak vytvárame nákupné prostredie typické 
skôr pre mestá. Naši zákazníci nám túto snahu odplácajú svojou ver-
nosťou. V súčasnosti naše družstvo eviduje viac ako 60 000 držiteľov 
nákupnej karty COOP Jednota. Naše podnikateľské aktivity stále roz-
širujeme, hľadáme nové príležitosti, nové trhy, kde sa usídliť, kde zís-
kať pozemok, kde postaviť predajňu. Tento cieľ sa nám darí napĺňať, 
každý rok získame nový podiel v novej lokalite. Úsilie vkladáme aj do 
zavedenia nových technológií v oblasti chladenia, svietenia, vybavenia 
prevádzok, pre príjemnú atmosféru v predajniach.“ 

ÚSPECHY Z PREDCHÁDZAJÚCEHO ROKA
V roku 2019 sieť prevádzkových jednotiek rozšírili o nové predajne 
v troch obciach v Galantskom a Seneckom okrese. Prevádzku vo 

Július Belovič a kolektív supermarketu v Košútoch
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Veľkom Grobe presťahovali do nových väčších priestorov. Celkovo 
sa v minulom roku rozrástli asi o 680 m2. „V súčasnosti ponúkame 
zákazníkom tovar na 23 893 m² predajnej plochy s vyše 800 za-
mestnancami. Okrem spomínaných nových investícií sa usilujeme 
neustále modernizovať existujúcu sieť. Väčšinou ide o investície do 
nových technológií, ale aj zatraktívnenie existujúcich priestorov. Sa-
moobslužné pokladnice u nás nie sú novinkou a v minulom roku také 
pokladnice uvítali zákazníci v supermarkete vo Veľkých Úľanoch. Jed-
noznačne sme zvýšili komfort a skrátili čakanie pri pokladnici. Aktu-
álne už „samoobslužky“ využívame v 4 našich najsilnejších prevádz-
kach. Otváranie nových prevádzok a získavanie väčšieho podielu na 
trhu sa nám darí napĺňať, čo dokazujú aj naše výsledky. Minulý rok 
sme dosiahli rast tržieb na úrovni 9 % a výška obratu dosiahla 97 mi-
liónov eur. Pevne veríme, že napriek kríze sa nám podarí v tomto roku 
prelomiť sumu 100 miliónov eur. V tomto roku ešte pred vypuknu-
tím pandémie sa nám podarilo zväčšiť predajnú plochu v prevádzke 
v Horných Salibách. Išlo o novootvorenú predajňu, ktorú sme získali 
v minulom roku, ale kompletné zväčšenie sme si naplánovali na rok 
2020. Ide o novší koncept predajne, kde sme rozmiestnenie zariade-
nia a celý manažment predajnej plochy koncepčne usporiadali odliš-
ne ako štandardné predajne. Uvidíme, ako sa nám osvedčí. Predajnú 
plochu sme rozšírili z pôvodných 170 m2 na 414 m2.“

PODPORA REGIÓNU 
Súčasťou filozofie družstva je silná podpora regiónu. Spolupráca  
s regionálnymi dodávateľmi prináša výhody družstvu i zákazníkom 
a miestnej komunite. Zákazníci vítajú najmä široký sortiment peká-
renských výrobkov, lahôdok a cukrárskych výrobkov od miestnych 
dodávateľov. „Spolupracujeme takmer so všetkými producentmi 
týchto produktov z nášho regiónu a práve tieto výrobky tvoria našu 
konkurenčnú výhodu voči zahraničným reťazcom. Kvalita ponúka-
ných potravín je pre nás veľmi dôležitá, preto pri zaraďovaní tovarov 
do ponuky kladieme mimoriadny dôraz na zloženie potravín a ich pô-
vod,“ zdôrazňuje Július Belovič.

NOVÝ PRÍSTUP K VZDELÁVANIU
„V roku 2020 sme sa v rámci vnútrofiremného vzdelávania zamerali 
na skvalitnenie adaptačného procesu novoprijatých pracovníkov na 
pozíciu predavač, k čomu nás viedla pomerne vysoká fluktuácia no-
voprijatých pracovníkov. Všetci novoprijatí pracovníci pred nástupom 
absolvujú v malých skupinkách týždenný prípravný kurz, ktorého ob-
sahovou náplňou je okrem všeobecných teoretických znalostí z ob-
lasti hygieny a bezpečnosti predaja potravín, tovaroznalectva, práce 
s pokladnicou, komunikácie so zákazníkom získať praktické zručnosti 
priamo v predajni pod dohľadom školiteľov. Pozitívnym prínosom je, 
že po absolvovaní kurzu samotný pracovník aj vedúci predajne do-

stanú informáciu s odporúčaniami, v ktorých oblastiach je potrebné 
ďalšie prehĺbenie vedomostí a zručností pre jeho úspešnú adaptáciu 
na prácu predavača.“
Koncom minulého roka sa zapojili do celoslovenského projektu po-
vinného zákonného e-learningu cez systém Edumio. Tento systém 
vzdelávania v čase pandémie využili a rozbehli ho naplno. Aktuálne 
e-learning využívajú pri školení o bezpečnosti a ochrane zdravia pri 
práci, požiarnej ochrane, civilnej ochrane, GDPR a ostatných nepo-
vinných školeniach. „Hlavnou výhodou je, že školenie absolvujete 
kedykoľvek a kdekoľvek, v tomto systéme e-learningu vidíme veľký 
potenciál a možnosti ďalšieho rozvoja.“

KORONAVÍRUS – AKO SME NEZASPALI 
Začiatkom roka celý svet postihla pandémia spôsobená vírusom 
Covid-19. Tvrdé opatrenia pre väčšinu podnikateľov boli predzves-
ťou ťažkého obdobia s poklesom tržieb a s finančnými stratami. 
Výnimku dostali potraviny, lekárne a výdaj stravy cez okienko. 
„Naša úloha bola zabezpečiť dostatok potravín pre obyvateľov, 
vydržať nápor zákazníkov a dostatočne zásobiť predajne. S pan-
démiou a so zatvorením škôl nás zastihol problém s personálom, 
pretože väčšina našich zamestnancov sú práve ženy, ktoré museli 
ostať so svojimi deťmi doma.“ 
Hneď na začiatku vytvorili krízový manažment. Začali pracovať  
v krízovom režime a prijímať dôležité rozhodnutia. Okamžite sme 
prijali všetky potrebné opatrenia, aby sme eliminovali riziko prenosu 
koronavírusu na minimum. Vydali sa usmernenia pre personál, zá-
kazníkov a žiadali dodržiavať všetky odporúčania. Zvýšený dopyt po 
potravinách a drogérii, vypredané dezinfekčné prostriedky neveštili 
nič dobré. Vďaka dodávateľom a logistickému centru sme s menšími 
výpadkami tovaru fungovali a s malými výpadkami tovaru napĺňali 
potreby trhu. Nedostatok personálu sme museli riešiť brigádnikmi. 
Obmedzili sme aj otváracie časy a vďaka online svetu sme o zmenách 
informovali priamo na internete formou služby Google Moja firma,“ 
opisuje náročné obdobie predseda družstva.
„Môžeme potvrdiť, že prvotné problémy a v prvom rade ochrániť 
personál sme zvládli skutočne na jednotku. Medzi prvými sme za-
viedli systém ochrany pokladníčok v pokladničných boxoch, kde sa 
nainštalovali v priebehu niekoľkých dní ochranné zásteny. Neskôr 
sme tieto steny inštalovali aj do obslužných úsekov. V krátkom čase 
sa nám podarilo zabezpečiť v prvej vlne aj ochranné štíty pre perso-
nál a dostatočnú zásobu rukavíc. Najväčším problémom boli ochran-
né rúška, ktorých bolo v tom čase na celom Slovensku nedostatok  
a nebolo ich kde nakúpiť. Chvíľu to trvalo, no nakoniec sme sa dohod-
li s miestnou firmou a rúška nám postupne dodali. 

pokračovanie na str. 12

Čierny Brod
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Vypredanú a nedostatkovú dezinfekciu sme dohodli s lokálnou re-
gionálnou spoločnosťou, ktorá nám ju na našu požiadavku vyrobila 
a zabezpečila. Počas tohto obdobia sme riadne a včas informovali 
zákazníkov o obmedzeniach v prevádzkach, riešili sme problém  
s nedostatkom personálu a snažili sa zdolať nápor zákazníkov a zvý-
šený dopyt po potravinách, drogérii a dezinfekčných prostriedkoch, 
ktoré sa vypredali okamžite. Tu musíme podotknúť, že za všetko to 
každodenné úsilie, ktoré personál v prevádzkach odovzdal, mu patrí 
obrovské uznanie a vďaka. 

U niektorých zamestnancov vznikol problém, ako zvládať výučbu 
detí doma, pretože im chýbal v domácnosti počítač. Tu našim IT pra-
covníkom napadla myšlienka pomôcť deťom našich zamestnancov, 
ktorí doma počítač nemali. A tak sme sa vo vedení rozhodli, že im 
počítače požičiame. Obvolali sme predajne, zistili sme potrebu, IT 
oddelenie zabezpečilo repasovanie a preinštalovanie spolu s pripo-
jením do siete. Deti tak dodnes môžu využívať požičané počítače na 
vzdelávanie a pripravovať si úlohy online.

Aj v tejto ťažkej situácii sa galantskej COOP Jednote podarilo nájsť 
príležitosť na rozvoj a zmenu. Spustila zaujímavú a užitočnú službu 
pre seniorov, ktorá im umožnila zásobovanie bez toho, aby muse-
li navštíviť predajňu. Zrodila sa donáška potravín priamo domov.  
„V spolupráci s obecnými úradmi sme dôchodcom distribuovali po-
nukové listy s 250 najbežnejšími potravinami, ktoré si seniori mohli 
objednať telefonicky priamo v predajni a obec potraviny dopraví 
pred ich dvere. V budúcnosti službu plánujeme využívať aj pre hendi-
kepovaných zákazníkov.“ Okrem toho momentálne pracujú na mož-
nosti spustiť predaj potravín cez e-shop. 

Uvedomili sme si, že sme jeden z najdôležitejších článkov ekonomiky 
aj v takýchto ťažkých krízových situáciách, a nesklamali sme. Dokázali 
sme, že vieme čeliť i tým najväčším výzvam, predavačky pri pultoch, 
pri regáloch sú skutočnými hrdinkami podobne ako celý zdravotníc-
ky personál. Ešte raz im patrí naše ĎAKUJEME.“

V polovici mája zavítala do jednej z  predajní COOP Jednoty 
nečakaná, no o to vzácnejšia návšteva. Supermarket v Ban-
ke pri Piešťanoch navštívila prezidentka Zuzana Čaputová 
v rámci pracovnej cesty, počas ktorej navštívila aj Trnavu  
a Hlohovec.

„Vedeli sme, že pani prezidentka je v našej obci, že prišla 
poďakovať hasičom za pomoc proti šíreniu koronavíru-
su. Ale odrazu niekto pribehol so správou, že stojí v rade 
pred našou predajňou,“ opísala nám udalosť vedúca su-
permarketu Elena Jakubcová. „Prišla ako bežný zákazník, 
samozrejme, s ochrankou, a obdarovala nás kvietkom. 
Poďakovala sa nám za to, že sme pracovali v čase, keď 
všade vládol strach. Takí sme boli prekvapení, že keby 
padol na zem špendlík, všetci by to počuli. Bolo to veľmi 
milé a pekné, aj ona sama bola veľmi príjemná. V skutoč-
nosti je ešte krajšia než na televíznej obrazovke,“ spomí-
na na nevšedný zážitok vedúca predajne.

Prezidentka vo svojom facebookovom statuse okrem iného 
napísala: „Dnes som stretla veľa tvárí, veľa úsmevov spoza 
rúšok. V Trnave, Banke, Slepčanoch, Žiari nad Hronom. Boli 
to ľudia pomoci a odvahy. Vojaci, policajti, hasiči, lekári, ses-
tričky, opatrovatelia, predavačky, záchranári, dobrovoľníci, 
učitelia, terénni sociálni pracovníci. Bola som sa im poďa-
kovať, lebo vďaka nim a ich profesiám bola kríza pre nás 
znesiteľná.“

Predstavitelia COOP Jednoty Slovensko a Zväzu obchodu 
SR sa stretli s vedením Združenia miest a obcí Slovenska 
(ZMOS), aby spoločne prerokovali tri okruhy problémov,  
ktoré obchodníkov dlhší čas trápia. Išlo o problematiku 
zásobovania obyvateľov na vidieku, kde sa pre neexis-
tenciu obchodnej siete  mnohí obyvatelia nevedia dostať  
k základným potravinám. Debatovali aj o triedení plastové-
ho odpadu formou zálohovania PET fliaš a na rad prišla aj 
otázka ambulantného predaja, ktorý je opäť veľmi frekven-
tovaný nielen priamo v obciach, ale aj pri cestách. Okrem hľa-
dania spoločných postupov zo strany obchodníkov a pred-
staviteľov miest a obcí odovzdali zástupcovia COOP Jednoty  
Slovensko Branislavovi Trégerovi zo ZMOS symbolický  
šek v hodnote 1 000 €.

predstavujeme

▶ REGIÓN/OKRESY
Šaľa, Galanta, Senec, 
Dunajská Streda, Hlohovec

▶ POČET PREDAJNÍ: 76 
Supermarket: 49
Potraviny: 26
Bufet: 1

▶ PREDAJNÁ PLOCHA 
23 893 m2

▶ POČET ZAMESTNANCOV 
903 m2

▶ PREDSEDA 
PREDSTAVENSTVA: 
Július Belovič
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a napokon aj uspela,“ približuje Marián Beneš. 
A tak sa vybudovaním oddychovej zóny vytvo-
ril v obci priestor, kde môžu tráviť voľné chvíle 
deti aj dospelí. Pribudli altánky, parkové lavič-
ky a niekoľko modulov pre deti ako pohyblivý 
mostík, váhadlovka, hojdačky, domček na stra-
čej nôžke a podobne.
„Napriek tomu, že samotné parkové prvky 
boli inštalované až koncom novembra, a to už 
bolo všelijaké počasie, našli sa deti spolu s ro-
dičmi, ktorí ešte aj v decembri jednotlivé prvky 
„testovali“. Tešili sme sa na jarné počasie, žiaľ, 
prišla koronakríza a boli sme nútení túto zónu 

V y j di t e  na  č e r s t v ý  vz d u c h  

zatvoriť. V najbližších dňoch plánujeme zno-
vuotvorenie, samozrejme, za prísnych hygie-
nických opatrení. Už čoskoro tento atraktívny 
priestor opäť ožije.“
Starosta Marián Beneš plánuje v dohľadnom 
čase dobudovať zónu ohniskom, aby si mohli 
rodiny robiť pikniky – cez deň s deťmi alebo po-
čas letných horúcich večerov a nocí. Na to majú 
k dispozícii lavičky a 2 altánky. „Uvažujeme aj 
o oplotení, prípadne o nejakom zaujímavom 
ohradení tejto zóny od miestnej komuniká-
cie, ktoré by koniec koncov mohlo potešiť deti  
a rozvíjať ich kreativitu,“ dodáva starosta.  

ho životného štýlu vo vonkajšom prostredí. 
„Zámerom bolo oživiť náš vonkajší špor-
tový areál trendovou sústavou cvičebných 
prvkov zameraných na cvičenie s vlastnou 
hmotnosťou tela. Dnes ide o veľmi populár-
nu aktivitu najmä medzi mládežou,“ pribli-
žuje riaditeľ CUŠ Ľubomír Urban. „Prostred-
níctvom zákazníkov COOP Jednoty sa nám 
v súťaži podarilo uspieť a mohli sme toto 
ihrisko postaviť. Rád by som sa touto ces-
tou poďakoval zákazníkom COOP Jednoty  
a spoločnosti COOP Jednota aj SPU v Nitre. Ide  
o združenie finančných zdrojov, vďaka čomu 
dokážeme našim študentom, ale aj širokej 
verejnosti v Nitre ponúknuť rozšírené mož-

nosti telesného cvičenia v exteriéri nášho 
centra.“ Nové ihrisko je prístupné širokej ve-
rejnosti a pomáha tak vytvárať živú a pulzu-
júcu komunitu. 
„Žiaľ, v dôsledku krízových opatrení s ohľa-
dom na pandémiu Covid-19 sa športové 
aktivity v našej spoločnosti utlmili a to sa 
prejavilo aj na využití nášho outdoorového 
ihriska. Ide však o krátkodobé opatrenie, 
ktoré sa už uvoľňuje. Navyše krásne po-
časie určite vytiahne záujemcov o šport  
a cvičenie do vonkajších priestorov a tí iste 
ocenia ponuku efektívneho cvičenia na no-
vej sústave cvičebného náradia,“ dodáva 
Ľubomír Urban.

Centrum univerzitného športu (CUŠ) je 
samostatné celoškolské pracovisko, ktoré 
zabezpečuje aktivity v oblastiach telesnej 
kultúry na Slovenskej poľnohospodárskej 
univerzite v Nitre. Hlavnou náplňou centra 
je zabezpečovať výučbu vo voliteľnom štu-
dijnom predmete telesná výchova. Okrem 
toho zastrešuje takmer celú športovú ak-
tivitu na Slovenskej poľnohospodárskej 
univerzite.  
Do projektu Nadácie COOP Jednota Podpo-
ra lokálnych komunít prihlásilo projekt out-
doorového športového ihriska. Jeho cieľom 
bolo zlepšiť možnosti voľnočasových aktivít 
v centre mesta a rozšíriť možnosti aktívne-

Myšlienka vybudovať v obci oddychovú zónu 
napadla starostovi obce Mariánovi Benešo-
vi už dávnejšie, keď ešte nestál na čele obce. 
Obec sa dlhé roky starala o priestranstvo  
s borovicami, agátmi, brezami a rôznymi iný-
mi drevinami. Pozemok si priam pýtal nejaké 
praktické využitie, aby sa nákladová časť na 
jeho starostlivosť zúročila na prospech obyva-
teľov. „V obci síce máme detské ihriská, ale nič 
takého druhu, čo by mohlo potešiť aj dospe-
lých. Preto sa naša obec Horné Obdokovce 
uchádzala o grant v rámci projektu Podpora 
lokálnych komunít Nadácie COOP Jednota  

K najprínosnejším projektom Nadácie COOP Jednota patrí už štvrtý rok podpora lokálnych komunít. V minulom roku v rámci tohto 
programu podporila lokálne projekty sumou 156-tisíc eur a prispela tak ku skrášleniu verejných priestorov miest a obcí, k obnove  
námestí a parkov či vybudovaniu detských ihrísk. Dnes vám predstavujeme dva z realizovaných projektov s podporou nadácie.

nadácia

Outdoorové športovisko v areáli SPU v Nitre

Oddychová zóna v Horných Obdokovciach  
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Už je to tu, šťavnatá se zóna sa rozbehl a!  Zelenina, ovoc ie, vše tko čerst vé a chrumk avé. Využ i te  
plody prírody naplno, čo môžete, konzumujte najlepšie v surovom stave, ale si aj urobte radosť nejakým zaujímavým  
receptom. Pohostite seba aj letnú návštevu delikátnym jedlom z receptára renomovaného šéfkuchára Petra Vargu.

TOP JEDLÁ SEZÓNY
recepty

TARTALETKY
CESTO:  220 g hladkej múky, 150 g studeného masla, 6 lyžíc studenej 
vody, 1 lyžička soli, 80 g cukru 
LEMON CURD: 4 žĺtky, 2/3 kryštálového cukru, 100 g citrónovej šťavy, 
štipka soli, kôra z 1 citróna , 90 g masla + šľahačka

POSTUP:
▶  Cesto na TARTALETKY
1. Do hladkej múky pridáme na drobno nakrájané studené maslo. 
To prstami v múke rozpučíme a vypracujeme hmotu pripomínajú-
cu mokrý piesok. 
2. Pridáme cukor, žĺtok, studenú vodu a vypracujeme tuhé cesto. 
3. To obalíme celofánom a odložíme do chladničky asi na 20 minút. 
4. Po tom, čo cesto vychladlo, ho vyberieme z chladničky a z fólie  
a vyvaľkáme na plát hrubý asi 3 mm. Ak používame malé formičky 
na tartaletky, tartaletku položíme na vyvaľkané cesto a vykrojíme 
plát cesta o niečo väčší ako samotná formička. 
5. Vykrojené cesto vložíme do formičky, utlačíme, aby sedelo  
s okrajmi, prípadne odrežeme cesto, ktoré je navyše. 
6. Tartaletky pečieme pri 170 °C zhruba 20 minút, do zlatohneda. 

▶ LEMON CURD
1. Lemon curd pripravujeme nad parou. Na to potrebujeme dva 
hrnce. Jeden s menším a jeden s väčším obvodom. Hrnce by mali 
do seba zapadnúť. Do spodného hrnca nalejeme vodu, ale len tak, 
aby sa nedotýkala spodnej strany vrchného hrnca. 
2. Hrnce položíme na sporák a dáme na vysoký plameň. Keď voda 
začne vrieť, teplotu stiahneme tak, aby voda bublala. 
3. Žĺtky, cukor, kôru z citróna, citrónovú šťavu a soľ vložíme do vrch-
ného hrnca. Vareškou budeme všetky tieto suroviny miešať, až 
kým krém nezačne tuhnúť. Je dôležité neustále miešať a tiež dávať 
pozor na vodu v spodnom hrnci, aby sa vajíčka neuvarili na praženi-
cu. Toto miešanie bude trvať asi 10 minút.  
4. Po zhustnutí dáme hrnce preč z plameňa.
5. Vložíme do hrnca celé maslo pokrájané na malé kúsky. Vmieša-
me do citrónového krému.  
6. Po roztopení masla môžeme krém naliať do tartaletiek trošku 
nižšie ako po okraj košíčka. 
7. Vložíme do chladničky, aby citrónový krém zatuhol, zhruba na 
dve hodiny. 
8. Tartaletky podávame so šľahačkou na zjemnenie kyslastej chute. 
▶  Ozdobíme malinami.

RECEPTY
S PETROM
VARGOM
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CAPRESE
2 mozzarelly, 2 paradajky, 1 lyžič-
ka oregana, podľa chuti soľ, mle-
té čierne korenie, 1 hrsť bazalky, 
trochu olivového oleja

POSTUP: 
▶  Mozzarellu a paradajky 
nakrájame na plátky, ktoré 
uložíme na tanier. Dochutí-
me ich soľou, korením, ore-
ganom, posypeme bazalkou  
a pokvapkáme olivovým ole-
jom. 
 
▶  Máme hotovo, už len to 
všetko zjesť.

SLIVKOVÉ GULE S MALINOVÝM COULIS
CESTO: 900 g zemiakov varených v šupke,  
200 g polohrubej múky , 100 g hrubej múky, 
acidko, 1 vajce, pol lyžičky soli, slivky
NA POSYPANIE: 100 g strúhanky, 30 g 
práškového cukru, 50 g masla, 5 g jahodové-
ho prachu
MALINOVÉ COULIS: 250 g mrazených malín, 
100 g trstinového cukru

POSTUP:
▶ Zemiaky uvarené v šupke očistíme, nastrú-
hame na jemnom strúhadle. Pridáme soľ, 
polohrubú a hrubú múku, acidko a vajce. 
Vypracujeme hladké cesto.
▶ Menšie čerstvé slivky umyjeme, nakrojí-
me, vyberieme kôstku. Z cesta vždy odkro-
jíme koliesko, v pomúčenej dlani ho prstami 
roztlačíme na tenšiu placku a vložíme dnu 
slivku.
▶ V panvici nasucho opražíme strúhanku, 
do ktorej pridáme práškový cukor a jaho-
dový prášok. Gule varíme približne 6 minút 
v jemne osolenej vode. Spravidla vyplávajú 
na povrch, keď sú hotové. Z hrnca ich vy-
beráme priamo na tanier. Gule polejemee 
maslom, posypeme cukrom a opraženou 
strúhankou. Podávame s malinovým coulis 
a s vanilkovou.

▶ MALINOVÉ COULIS
Maliny s trstinovým cukrom rozvaríme  
v hrnci. Potom ich rozmixujeme a následne 
prepasírujeme cez sitko, aby vznikla hladká 
omáčka.

recepty
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DIABOLSKÉ KRÍDELKÁ NA GRILE
12 ks kuracích krídiel, 1/2 l mlieka
MARINÁDA: 6 strúčikov cesnaku, kúsok čerstvého 
zázvoru, 1 cibuľa, 2 PL slnečnicového oleja, 4 PL pá-
livej paprikovej pasty, 2 PL medu, 1/2 KL mletého 
čierneho korenia, 1/2 KL čili vločiek, soľ

POSTUP:
1. Krídelká umyjeme, vložíme do misky, zalejeme 
mliekom a asi na hodinu dáme do chladničky. 
2. Medzitým pripravíme marinádu: cesnak, 
zázvor a cibuľu nasekáme a vložíme do väčšej 
misky.
3. Do misky pridáme olej, paprikovú pastu, med, 
čili, soľ a korenie. Všetko spolu zmiešame do hus-
tej červenej marinády.
4. Kura scedíme a krídelká vložíme do marinády. 
Rukou dobre premiešame, aby marináda po-
kryla každý kúsok.  
5. Mäsko prekryjeme fóliou necháme marinovať 
pri izbovej teplote asi pol hodiny.
6. Rozpálime gril, krídelká rozložíme po bokoch 
a grilujeme so zavretým vekom 15 až 20 minút  
z oboch strán.  
7. Podávame s opečenou bagetou a čerstvou ze-
leninou.

recepty

Navštívte stránku www.komoraslovenskychgazdin.sk
Zaregistrujte sa, získajte výhody členstva 

a inšpirujte sa receptami pre každodenné varenie a pečenie.

Gazdinka? Kuchárka? Mamička? 

Niečo sladké? Niečo rýchle? Niečo lacné?

Dezert? Polievka? Ľahká večera?

Sta te sa

lenkou

KYPRIACI PRÁŠOK

• Vyčistí riad aj práčku. Z prášku a horúcej 
vody pripravte kašičku, ktorú použijete 
ako čistiaci prostriedok.

• Odstráni škvrny a vyčistí rýchlovarnú 
kanvicu. Stačí nasypať.

• Zlikviduje zápach v chladničke. Stačí, ak 
vysypete kypriaci prášok na misku a po-
ložíte na niekoľko dní do chladničky.

• Kúpeľňa s ním bude ako nová.

Tipy a triky z Komory slovenských gazdín

SMOTANA NA ŠĽAHANIE

• Výborná na zjemnenie omáčok.
• Na dochutenie krémových polievok. Na-

príklad ako lacnejší variant namiesto ko-
kosového mlieka.

• Výborná na zjemnenie mäsa – hovädzie-
ho aj bravčového mäsa.

BOBKOVÝ LIST

• Na dochutenie jedál. Napríklad do para-
dajkovej polievky.

• Odvar z bobkového listu vám môže po-
môcť pri chudnutí.

• Obklady na boľavé kĺby. Rozdrvte pár 
lístkov a zmiešajte ich s olivovým olejom. 
Naneste na čistý kus látky a prikladajte 
viackrát za deň.

• Má protizápalové a dezinfekčné účinky.

RYŽA

• Vyčistí sklené vázy a fľaše. 
• Zachráni elektroniku. Ak vám telefón 

spadne do mláky alebo ho necháte vo vlh-
kom prostredí, čo najskôr vyberte batériu 
a telefón vložte do neuvarenej ryže.

• Vyčistí mlynček na kávu.
• Ochráni striebro pred začernením. Do ná-

dobky, v ktorej skladujete striebro, prisyp-
te ryžu. 

DROŽDIE

• Prísada do domácej kozmetiky. 
• Vyživujúca maska na tvár. Zmiešajte čerstvé droždie, pár kvapiek citrónovej šťavy, lyžičku 

medu a jeden bielok.
• Hnojivo na rastliny. Droždie je výbornou prísadou na prípravu výživného domáceho hnojiva.
• Vnútorné užívanie droždia. Je zdravé a obsahuje veľké množstvo vitamínu B, ktorý náš 

organizmus potrebuje.
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2018
2017

2016

Čerstvé kuracie stehná 
bez kosti s kožou
+ KORENIE ZDARMA

Čerstvé kuracie stehná 
bez stehnovej kosti
+ KORENIE ZDARMA

Čerstvé kuracie stehná 
horné a dolné
+ KORENIE ZDARMA

Stačí posypať, 
upiecť a vychutnať.
Špeciálna zmes korenia 
Zlaté kurča.

www.hyza.sk
HYZA Pravé slovenské kurča HYZA_SK

NOVINKA 
GRIL SEZÓNY

Špeciálna zmes korenia 
Zlaté kurča

recepty

Malé cuketove placky
Potrebujeme: 1 stredne veľkú cuketu, 
50 g rukoly, 2 vajcia, šálku polohru- 
bej múky, môže byť aj špaldová,  
20 g medvedieho cesnaku, soľ, čer-
stvo mleté čierne korenie. 
Na prílohu: reďkovky

POSTUP:
▶ Olúpanú cuketu nahrubo 
nastrúhajte. Poriadne osoľte  
a chvíľu nechajte postáť. Pustí pre-
bytočnú vodu, cesto tak nebude 
riedke a placky sa nebudú rozpa-
dávať. 

▶  K tekvici pridajte nasekanú ruko-
lu, plackám dodá istú pikantnosť. 
Pridajte vajcia, múku, zlisovaný 
medvedí cesnak, okoreňte čerstvo 
mletým čiernym korením. Všetko 
zmiešajte, konzistencia cesta by 
mala byť podobná ako pri zemia-
kovej klasike, keď sa zemiaky tiež 
strúhajú nahrubo. 

▶ Smažte malé placky na oleji do 
zlatista z oboch strán. Ozdobte ich 
reďkovkami a môžete jesť.
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Granátové jablko vždy patrilo k vzácnym 
plodom. Jeho kolískou je Perzia, pestovalo sa 
tiež v Iráne, Afganistane, Palestíne a Egypte. 
Dnes ho nájdeme aj v Stredomorí či Talian-
sku. 

PREKVAPIVÉ SÚVISLOSTI
Podľa gréckej mytológie sa spája s bohyňou 
krásy a lásky Afroditou. Hovorí sa, že po tom, 
ako odišla urazená z Olympu, usadila sa na 
Cypre a zasadila tam prvý granátovník. Ten 
sa stal symbolom celého ostrova a dodnes 
je súčasťou cyperských svadieb. Hádže sa 
na zem pred novomanželov tak, aby z neho 
vyletelo čo najväčšie množstvo jadierok. Tie 
symbolizujú deti v hojnom počte. 
Egypťania na tento symbol plodnosti a roz-
koše nazerali z druhej strany. Využívali ho 
ako antikoncepciu. Z pomletých semienok 
vyrobili pomocou včelieho vosku vaginálne 
čapíky, ktoré netvorili len mechanickú pre-
kážku, ale vďaka prírodnému estrogénu do-
kázali priamo zabrániť ovulácii.
Zmienky o granátovom jablku môžeme nájsť 
aj v mnohých náboženských spisoch islamu, 
Starom zákone a v čínskych chrámoch, kde 
bolo obľúbeným motívom rezbárov, ktorí ho 
predstavovali ako požehnané ovocie. Množ-
stvo jadierok ukrytých pod šupkou symboli-
zovalo veľa dobrých skutkov, bohatú úrodu, 
veľa detí, ale aj hojnosť, úspech a moc. 

JADIERKA PLNÉ VITAMÍNOV
Pod tvrdou kožovitou šupkou granátového 
jablka sa skrývajú drobné červené jadierka, 
ktoré obsahujú veľa vody a sodíka. Okrem 
toho v nich nájdeme draslík, horčík, vápnik, 
vitamín C a vitamíny skupiny B. Granátové 
jablko je mimoriadne bohaté na polyfenoly 
a antioxidanty, ktoré bránia usadzovaniu 
škodlivých radikálov v tele. Veľmi dobre 
si dokážu poradiť aj s kyslým prostredím  
v žalúdku, ktoré vyrovnávajú, a harmonizu-
jú trávenie, jablko pomáha udržiavať cievy  
v zdravej kondícii a reguluje krvný tlak. 

NA JEDENIE AJ NA PITIE
Granátové jablko patrí medzi ovocie, ktoré 
si môžeme vychutnať mnohými spôsobmi,  
a to jednoducho. Po olúpaní môžeme ja-
dierka granátového jablka zjesť len tak ale-
bo nimi môžete doplniť ovocný či zelenino-
vý šalát, palacinky alebo zmrzlinu. Možno 
ich rozmixovať, zmraziť a vytvoriť tak sor-
bet, ktorý nám osvieži letné horúčavy. Tiež 
ním možno tesne pred pitím ochutiť sekt. 
Šťava získaná lisovaním dužinatých semien 
granátového jablka má jemne kyslú chuť  
a tradične sa používa pri výrobe vína, 
orientálneho nealkoholického nápoja šer-
bet alebo známeho francúzskeho sirupu 
grenadina. 

exotika

Granátové jablko ukrýva svoje jadierka pod kožovitou šupkou  
a dostať sa k nim nie je najľahšie. Ale – stojí to za to!

TRPKOSLADKÁ CHUŤ 

LETA S PRÍSĽUBOM 
HOJNOSTI
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exotika

7 POZITÍVNYCH ÚČINKOV NA ZDRAVIE
▶ Posilňuje imunitu – granátové jablko je prí-
rodné antipyretikum, ktoré znižuje telesnú 
teplotu, má protizápalový účinok, mierne 
tlmí periférne i centrálne vnímanie bolesti  
a uľahčuje priebeh akútnych vírusových 
ochorení. 
▶ Podporuje trávenie – vďaka vysokému 
obsahu tanínu sa odporúča na zlepšenie 
schopnosti trávenia. Hoci je veľké množstvo 
tejto látky v kôre, obsah, ktorý sa nachádza 
v jadierkach a šťave, stačí na to, aby sa nám 
trávenie zharmonizovalo. 
▶ Na srdce a cievy – granátové jablko do-
káže znížiť krvný tlak tak, že z nášho tela 
odstráni prebytočný cholesterol a očisťuje 
cievy. A je takisto vynikajúcou prevenciou 
aterosklerózy. 
▶ Prospieva pleti – predovšetkým proble-
matickej. Obsah kyseliny citrónovej, kyseliny 
jablčnej, šťaveľovej a ďalších organických 
látok môže pokožku zbaviť pieh, stareckých 
škvŕn a akné. Pleť pôsobí hladšie a jasnejšie.

TIP: Skúste masku zo zrniek granátového 
jablka, z lyžičky kyslej smotany a zo šťavy  
z granátového jablka aplikovať na pleť a ne-
chať 10 minút pôsobiť. Pred aplikáciou sa 
však uistite, že netrpíte alergiou. 

▶ Obnovuje hormonálnu rovnováhu  
u oboch pohlaví a zlepšuje sexuálny život. 
Ženám pomáha pri bolestivej menštruácii 
a v menopauze, mužom zas s potenciou.
▶ Pomáha pri poruchách zraku a šeroslepo-
te – granátové jablko je skvelou voľbou pre 
tých, ktorí trávia dlhé hodiny pri počítači, na-
máhajú si oči a prvé príznaky poruchy zraku 
už cítia. Vďaka obsahu vitamínu A a anto-
kyánu, ktorý dokáže aktivovať metabolické 
procesy v tkanivách oka, pomáha zlepšiť vi-

denie. Odborníci odporúčajú aj konzumáciu 
alebo pitie šťavy z granátového jablka senio-
rom, ktorým môže pomôcť zabrániť rozvoju 
šeroslepoty a sivého zákalu. 
▶ Proti cukrovke sa granátové jablko používa 
na Strednom východe a v Indii už dlho. Po-
máha znížiť rezistenciu proti inzulínu a takis-
to redukuje hladinu cukru v krvi. 

AKO SA MU DOSTAŤ POD KOŽU? 

Po snahách olúpať granátové jablko 
máme často kuchyňu ako po zabíjačke. 
Tomuto sa však dá vyhnúť, ak to urobí-
me správne. 
Vezmite granátové jablko a zrežte hor-
nú časť po hranách. Len čo ju oddelíte, 
nakrojte hrany tak, aby to vyzeralo, že 
ho režete na mesiačiky. Každý jeden od-
deľte a z bielej časti vyberajte semienka. 
Ak chcete, aby sa ich vyberanie zaobišlo 
úplne bez akejkoľvek bordovej kvapky 
na linke, môžete použiť misku s vodou 
a vyberať ich tak, že granátové jablko 
ponoríte. Vodu následne len zlejete  
a semienka môžete jesť alebo využiť  
v niektorom z nasledujúcich receptov. 

Chutné raňajky: Ryžová kaša 
s granátovým jablkom a malinami

Na 2 porcie potrebujeme: 8 lyžíc ryžovej 
kaše, trošku vriacej vody, 4 štvorčeky hor-
kej čokolády, jadierka granátového jablka, 
maliny, sirup z agávy (podľa potreby)

Postup: Ryžovú kašu nasypeme do misky 
a zalejeme vriacou vodou. Rozmiešame 
tak, aby sme v nej nemali žiadne hrudky,  
a pridáme kocky čokolády. Keď sa roztopia, 
zamiešame ich. Ak je kaša málo sladká, do-
sladíme sirupom z agávy. Následne navrch 
poukladáme maliny a jadierka granátové-
ho jablka. 

Rýchla večera: Cestoviny s rukolou, 
paradajkami a granátovým jablkom

Na 2 porcie potrebujeme: 250 g cestovín, 
rukolu, 5-6 cherry paradajok, pesto zo su-
šených paradajok, jadierka z granátového 
jablka, olivový olej, soľ 

Postup: Väčší hrniec naplníme vodou do 
viac ako polovice. Keď voda začne vrieť, 
osolíme ju a vhodíme do nej cestoviny. Ob-
čas premiešame a varíme, až kým nie sú al 
dente. Potom cestoviny scedíme.

Medzitým pripravíme rukolu a paradajky. 
Rukolu poriadne umyjeme a dáme na spo-
dok taniera, cherry paradajky nakrájame 
a ozdobíme nimi rukolu. Jemne osolíme  
a pokvapkáme olivovým olejom. 

Cestoviny zmiešame s pestom zo sušených 
paradajok a položíme na rukolu s paradaj-
kami. Navrch pridáme zrniečka granátové-
ho jablka. Dobrú chuť!

Text, recepty a snímky Daniela Petrovská, zdroj: fitshaker.sk, zena.sme.sk
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Teda, ak nesedíte v reštaurácii Noma 
v dánskej Kodani. Za zvyšky, ktoré bez 
rozmýšľania hádžete do koša alebo  
v lepšom prípadne do kompostu, by 
ste tu zaplatili približne 50 eur. Odrez-

ky z mrkvy, reďkoviek, rôzne vňate by vám na tanier, samozrejme, 
nehodili ako zajacom. Jedlo by šéfkuchár „zušľachtil“ ponorením do 
horúceho masla a pinzetou pekne úhľadne naaranžoval. V reštaurá-
cii Noma, ktorá sa už roky drží na popredných priečkach v rebríčkoch 
najlepších reštaurácií sveta (momentálne je na druhom mieste), sa 
odpadkový tanier skutočne prednedávnom nachádzal na jedálnom 
lístku a, samozrejme, často i na stoloch návštevníkov reštaurácie, na 
ktoré sa v Nome čaká mesiace.

Prečo René Redzepi, jeden z najlep-
ších kuchárov na svete, odrezky zo 
zeleniny neodhadzuje a my áno? 
Pretože sme sa to tak naučili. Niekto 
ich dá prasiatku, iný zajkovi alebo do 
kompostu. Málokto z nás ich zužitkuje pre ľudského člena ro-
diny. A to je škoda. Pretože zelenina a ovocie sú plné vitamínov 
a iných prospešných látok od listu až po koreň. Ale, pozor! Nie 
každá zelenina je jedlá naozaj celá. Nie aby ste začali ohrýzať 
zemiakové alebo paradajkové listy. Tie sú jedovaté. Solanín, 
ktorý sa v nich a taktiež v nezrelých plodoch nachádza, spôso-
buje zažívacie problémy, bolesti hlavy a u citlivejších osôb to 
môže skončiť ešte horšie. Tiež si treba dať pozor na postreko-
vané ovocie a zeleninu. Plody z vlastnej záhrady alebo biopro-
dukty sú vždy lepšou voľbou.

PÁR KUCHYNSKÝCH TRIKOV
Keď napríklad kúpite mladú mrkvičku, dostanete ju často s vňaťou, 
najmä na trhu. Nezahoďte ju. Dá sa z nej urobiť výborné pesto. 
Stačí vňať rozmixovať s olivovým olejom, pár orechmi, cesnakom  
a so soľou. Alebo vňať nasekajte a posypte ňou jedlo tak, akoby ste 
to urobili s petržlenovou vňaťou.
Veľmi zdravé sú i listy reďkoviek. Obsahujú vraj viacej vitamínov 
ako samotné plody. Musia byť, samozrejme, čerstvé. Povädnuté 
oku nelahodia ani nechutia. Dá sa z nich tiež vyčarovať pesto alebo 
ich možno zamiešať do šalátu. Keď ich povaríte a rozmixujete so 
zemiakmi a inou zeleninou a pridáte sladkú smotanu, máte výdat-
nú jarnú polievku.

Polievka sa dá uvariť aj z kalerábových 
listov. Tiež sa dajú spracovať ako špe-
nát, alebo do nich môžete zabaliť ryžovú 
zmes, ako to možno poznáte z plnených 
kapustných listov. Okrem toho sú z nich 
fantastické čipsy.
Čipsy si môžete upiecť aj z reďkov-

kových alebo karfiolových listov, kapusty, kelu, mangoldu a aj zo 
zemiakových šupiek. Pôvodom izraelský kuchár Yotam Ottolenghi 
využíva aj šupky z varených alebo pečených zemiakov. Zmieša ich 
s harissou (štipľavá feferónková pasta) i olejom a upečie ich v rúre. 
Dajú sa jesť len tak alebo kombinovať so šalátom.
Tieto rady sú vcelku logické a mnohí z vás ich poznajú. Ale vede-
li ste, že zužitkovať možno i banánovú šupku? Keď ju nakrájate  
a rozmixujete, môžete ju pridať do cesta a máte banánový ko-
láč, ktorý bude chutiť, ako keby v ňom boli naozaj celé banány. 
Opäť, pozor! Robte to len s biobanánmi. Okrem toho si môžete 

Do kategórie gastronomických bizarností Nomy 
patrila napríklad bravčová koža v čokoláde či 

pečená kostná dreň. Až takí dôslední v spracovaní 
kuchynského odpadu však byť nemusíme.

OD LISTU AŽ PO KOREN
K e ď  ot vorí t e  j e dá l n y  l í stok,  neč a k át e  na  ň om  slová  a ko  odpad  a l e b o  s me t i e.  Ak  ic h  ta m 

pr e dsa  l e n  náj de t e,  a si  to  ne bu de  me dz i  j e dl a mi,  k tor é  si  možno  obj e dnať.  
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banánovou šupkou vyčistiť kožené topánky alebo kabelku (potom  
z nich už nerobte koláč!) a pôsobia tiež proti niektorým škodcom. 

HRÁŠOK NA DVAKRÁT A MELÓN NA VRÁSKY
Napadlo by vám jesť hrášok bez vylúpnutia? V ázijských receptoch 
sa používajú takmer ploché, teda nezrelé struky. Hrášky sú v nich 
pármilimetrové a cukor, ktorý by sa neskôr dostal do zelených 
guľôčok, je v šupke. Časť ho tam zostane, aj keď je už hrášok zrelý. 
Takže keď ho vylúpete, šupky nezahadzujte. Pri starších šupkách 
treba odstrániť tvrdé drevnaté konce a niekedy aj najvrchnejšiu 
takmer papierovú vrstvu. Všetko ostatné možno podusiť a roz-
mixovať na polievku. A hneď sa úroda alebo nákup oplatí dvoj-
násobne. Keď neveríte, urobte takýto pokus. Vylúpte kilo hrášku  
a rozdeľte na jednu kôpku hrášok a na druhú šupky. Už viete, čo 
tým dvojnásobkom myslím?
Alebo taký klasický melón. Tiež vyhrýzate len to červené? Chy-
ba. Viac vitamínov je v bielom okraji. Okrem toho obsahuje 
veľa aminokyselín, ktoré telo potrebuje pri tvorbe svalov. Lyzín  
v kombinácii s vitamínmi A a C pomáha pri vyhladení vrások. 
Keď vám nechutí len tak, treba z neho urobiť šalát. Chuťou  
a konzistenciou pripomína uhorkový a je to veľká dobrota. Dá sa 
tiež zavárať podobne ako kyslé uhorky. Nevypľúvajte ani zrniečka. 
Najmä pánom ich treba odporučiť. Odpoveď na otázku prečo, náj-
du v nohaviciach. 
Vypestovať kvalitnú a chutnú zeleninu nie je také jednoduché, ako 
by sa pri pohľade na plné regály v obchodoch mohlo zdať. Za kaž-
dou mrkvou, cibuľkou či fazuľou je kopu práce a starostí. Každý, kto 
má záhradu, vie, ako veľa závisí od počasia, od slnka a dažďa, od 
kvality pôdy, ale i od toho, ako sa k svojej záhradke správa sused. 
Škoda hodiť časť tejto práce do koša...

 Tiež vám mama hovorila: Hlúpy hlúby ľúbi? A napriek 
tomu ste ich jedli. Dobre ste robili. Pretože opak je pravda. Múd-
ry hlúby ľúbi. Veď majú kopu vitamínov. Všeobecne platí, že hlú-
bovú zeleninu možno jesť bez zvyšku celú bez ohľadu na IQ.

 Zo zemiakových šupiek sa dajú vyrobiť aj pracie a čis-
tiace prostriedky. Je to trochu zložitejšie, ako zájsť do drogérie, 
ale životné prostredie sa vám poďakuje. Veď to nemusíte robiť 
denne.

P. S. 1:

P. S. 2:

Ochutený tvaroh

S chutou
do toho!

,

AA319_Rajo tvarohy_inzercia  210x144.indd   1 15/05/2020   10:16

blog

Nikoleta Gstach
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Spomínate si na deň, keď ste si uvedomili, 
že vaša životná cesta bude spojená s ume-
ním, maľovaním? 
Myslím, že som sa narodila s ceruzkou v ruke. 
(Smiech.) Mala som to jasné úplne od malička, 
približne v šiestich rokoch som vedela, že ma-
ľovanie je mojím osudom. 

Podporovali vás učitelia? Mám skúsenosť, 
že mi učiteľka od prvej triedy hovorila, aby 
som maľovanie ani neskúšala, že mám ľavé 
ruky. Maľovať ma prinútila až vnučka a zis-
tila som, že to so mnou nie je také hrozné.
Pravda je, že učiteľky výtvarnej výchovy doká-
žu byť vrahmi umelcov, ale musím priznať, že 
som mala milú učiteľku. Predovšetkým však to 
bola moja mamička, ktorá je tiež výtvarníčka, 
takže mala pochopenie, a ďakujem, že som 
výtvarné vedenie mala od útleho veku, takže 
peklo nehrozilo. Mamička sa mi venovala úpl-
ne od začiatku, vycítila záujem a talent, pod-
porovala ma, učila ma farby, chodila so mnou 
maľovať do prírody. Otec učil na strednej škole 
technické odbory, stavebníctvo, ale to mu ne-
bránilo podporovať ma vo všetkom, čo som si 
vymyslela. Dokonca som mala podporu sta-
rých rodičov, bola som veľmi milované dieťa. 

Kedy vám to došlo, že máte obrovské 
šťastie na ceste za vysnívaným povolaním? 
Napriek podpore nebolo jednoduché začínať, 
preto som si to všetko usporiadala v hlave  
v čase, keď som sa rozhodla pre profesionál-
nu dráhu, a stretávala som sa s ostatnými 
výtvarníkmi, z ktorých niektorí museli doslova 
bojovať so svojím okolím už aj preto, aby mohli 
vyštudovať výtvarnú školu. 

Kurátor vašej bratislavskej výstavy Ľu-
boslav Moza naznačil, že vaše umenie 
môže pôsobiť avantgardne. Ako by ste vy 
sama charakterizovali svoju tvorbu?
Priznám sa, nie je ľahké dať tomu nejakú znám-
ku, pečať, pretože ako každá žena je náladová,  
rôznorodá, také je aj moje umenie. Neustále 
sa mení môj vnútorný rast, neustále sa vyví-
jam, so mnou aj moje obrazy. Skúšam nové 
techniky, neustále sa vzdelávam. Stretnem 
napríklad nového človeka, ktorý ma inšpiruje 
inak premýšľať, študovať problematiku, môj 
vnútorný obraz rastie s informáciami. Inokedy 
je to spontánne, vezmem farby, špachtľu a za 
dve hodiny vznikne obraz bez akejkoľvek prí-
pravy. 

Akvarel, ktorý je vo vašej tvorbe značne za-
stúpený, sa medzi výtvarníkmi považuje za 
najťažšiu techniku. Prečo?
Akvarel je ťažká technika, pretože je stály, nedá 
sa vygumovať, opraviť. Pri oleji, keď sa pomýli-
te alebo chcete niečo zmeniť, premaľujete to. 
Neustále trénujem, učím sa figúry, takže neja-

NARODILA SOM SA 
S CERUZKOU V RUKE

Maliarka Lucie Filimonová:

Hoci má česká výtvarníčka Lucie Filimonová na svojom 
konte okolo 70 výstav, na vernisáž v bratislavskom Café 
Lampy zrejme nikdy nezabudne. O niekoľko dní po nej to-
tiž život na Slovensku utíchol, galérie i ostatné kultúrne  
a spoločenské akcie sa uložili na „koronaspánok“. Rozhovor 

so zaujímavou českou maliarkou sme však stihli.  

rozhovor
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ká istota rokmi nadobudnutá tam je a môžem 
si akvarel dovoliť. Všetko sa však začína pri 
kresbe, ktorá je základom výtvarnej techniky, 
a potom sa rozhodnem, ako budem pokračo-
vať ďalej.

Existuje maliar, ktorého obdivujete?
Áno, od detstva je to Hieronymus Bosch, ho-
landský maliar, prezývaný aj diabolský maliar, 
ktorý maľoval v 15. storočí hlavne španielskych 
vládcov. A francúzsky maliar Odilon Redon. 
Veľmi ma inšpiruje ruská portrétová škola, pre-
tože Rusi sú veľmi precízni, pracovití a ich duša 
z diel preteká. Ďalej impresionisti a symbolisti. 
Ale Bosch a Redon vedú.

O umelcoch, špeciálne výtvarných, sa ho-
vorí, že ich umenie sa doceňuje až po ich 
smrti. Dá sa v Česku vyžiť z výtvarného 
umenia? 
Živím sa tým, nerobím nič iné, i keď vyučujem 
maľbu a kresbu deti i dospelých, takže áno, dá. 
Mám ďalšie šťastie, že môj manžel ma veľmi 
podporuje, takže keď príde obdobie, že me-
nej predávam, nehrozí, že by som umrela od 
hladu. (Smiech.) Kryje mi chrbát a to mi dáva 
veľkú umeleckú slobodu, za čo som nesmier-
ne vďačná. Nie každý umelec to šťastie má. Ak 
je však človek statočný, dá sa vyžiť aj z výtvar-
ného umenia. 

Čo vám je najbližšie tematicky? 
Človek, jeho vnútro. Ľudia sú krásni, hlavne 
keď robia, čo ich baví, a láska k ľudstvu a ľud-
skosti dominuje v mojej tvorbe.

Maľujete konkrétnych ľudí alebo tých z va-
šej hlavy, z vašich predstáv? 
Deväťdesiat percent portrétov tvorím podľa 
živých modelov. Ak chcem maľovať človeka, 
ktorý už nežije alebo je nedostupný, mám tam 
pár umelcov ako David Boowie, Rory McCann 

Spomínali ste, že ste veľmi tolerantná. Pán 
Moza pred časom organizoval v Bratisla-
ve aj výstavu hudobníka Františka Ringa 
Čecha, ja som na Bratislavskom hrade 
pred desiatimi rokmi organizovala výsta-
vu obrazov Karla Gotta. Ako vnímate ma-
ľovanie týchto pánov, ktorých profesia je 
úplne iná?
František Ringo Čech je charizmatický intelek-
tuál a Karel Gott bol výnimočný umelec s ne- 
smierne dobrým srdcom. Myslím si, že umenie 
ako také je prepojené vždy aj s iným umením. 
Napríklad ja každý obraz maľujem pri hudbe, 
bez hudby neviem pracovať, takže je fajn, ak 
herec alebo spevák maľuje. Nesúdim umenie 
iných, pretože kto som, aby som súdila? 

Napríklad pán Knižák prudko odsúdil 
Gottove maľby.
Pán Knižák je špecialista, ktorý si môže dovo-
liť súdiť tvorbu iných umelcov, ale mňa pre-
dovšetkým teší, keď niekto tvorí. Ak si dielo 
nájde dakoho, kto ho kúpi a bude ten obraz 
milovať, tak je všetko v poriadku. Samozrej-
me, z hľadiska veľkosti umenia rozhodne čas, 
práve on preverí kvalitu umenia. 

Máte predstavu, koľko obrazov ste nama-
ľovali? 
Nie. Mám za sebou okolo 70 výstav, aj keď sa 
prelievajú na výstavách, ale bolo ich veľa. 

Čo pre vás znamená vystavovať na Slo-
vensku? Nie je to vaša prvá výstava  
a dokonca ste nositeľkou ocenenia Iden-
tifikačný kód, ktoré sa udeľuje práve na 
Slovensku.
So Slovenskom som veľmi prepojená a nema-
lú zásluhu na tom má práve pán Moza, ktorý 
rád vystavuje moje obrazy. Cítim sa tu naozaj 
domovsky, páčite sa mi vy, Slováci. Preto na 
záver by som odkázala všetkým milovníkom 
výtvarného umenia – navštevujte výstavy, 
podporujte umelcov, zachraňujete duše. 

a podobne, pomôžem si fotografiou. Najrad-
šej však tvorím podľa živých predlôh. Fotogra-
fie, ak to ide, si najradšej robím sama, ak človek 
nie je ochotný sedieť.

Maľovanie vás baví, živí, ale určite si nieke-
dy potrebujete odeň oddýchnuť. Čo vtedy 
robíte? 
Žijeme na statku, kde chováme kone, prasiat-
ka, kozy, psy a mnoho iných zvierat, napriek 
tomu, že som vegetariánka. Čas, keď nema-
ľujem, venujem zvieratám, jazdím na koňoch, 
kŕmim ich, starám sa o ne. 

Manžel je tiež vegetarián? 
Nemal to v pláne, ale skoro sa mu to stalo. 
Slovko skoro som použila zámerne, lebo ob-
čas príde svokra a uvarí mu nejaké mäso.

Čo vtedy robíte vy, keď vidíte, ako sa u vás 
doma pripravuje mäsitý pokrm? 
Som tolerantná, neprekáža mi, že sú ľudia, kto-
rí jedia mäso, prekáža mi spôsob získavania 
mäsa, ako veľkochovy, týranie zvierat, neúcta 
k zvieraciemu životu. Je to vec, s ktorou by som 
rada niečo urobila. Snažím sa prispieť aspoň 
tak, že sama mäso nejem. 

Zvyknete sa za dobrú prácu sama nejako 
odmeniť? Čo vám spôsobuje radosť? 
Samozrejme, že mám odmeňovací rituál, kto-
rý sa časom mení. Najprv to boli pekné šaty 
alebo fľaša kvalitného rumu, ale aby sa nestal 
zo mňa alkoholik, dnes sú to šaty, prípadne LP 
platňa, pretože mám gramofón a LP platne sú 
zase v móde. 

Čo najradšej počúvate? 
Škála je veľmi široká, od 50. a 60. rokov cez mo-
dernú hudbu, džez, ktorý v ostatnom čase po-
čúvam asi najradšej. Keď sa ponoríte do džezu, 
nepotrebujete žiadny alkohol ani drogy.

rozhovor

Text a snímky Anna Ölvecká
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PENIVÁ CESTA K PEKNÉMU ÚSMEVU 
krása

História prvých zubných pást sa začala písať ešte pred naším le-
topočtom v starovekej Číne a Indii. Z Egypta sa vtedajší spôsob 
zubnej hygieny preniesol do Grécka a Ríma. Spôsoby, ktorými 
sa naši predkovia starali o zuby, boli rôzne. Prvé zubné pasty sa 
v starovekom Egypte vyrábali zmiešaním popola z volov, myrty, 
pečených vajec, mušlí a pemzy. Nevieme presne, akým spôso-
bom sa tento prášok používal na umývanie zubov, ale predpo-
kladáme, že ho Egypťania nanášali na chrup prostredníctvom 
vlastných prstov a až neskôr na tento účel použili paličky ako 
predchodcu zubnej kefky. 

Z perzských spisov sme sa dozvedeli, že do zubného prášku sa 
používali vypálené jelenie parohy, ulity slimákov alebo pálená 
sadra. Výnimkou neboli ani sušené časti zvierat, rastlín alebo 
drvený kremeň. Často šlo o látky, ktoré obsahovali ingrediencie 
škodlivé pre zuby alebo boli nadmerne abrazívne.
Súčasnú formu začala zubná pasta dostávať v 19. storočí. Prvé 
prototypy obsahovali ingrediencie ako mydlo, uhlie alebo drve-
né oriešky. Prvou modernou zubnou pastou by sme mohli na-
zvať Creme Dentifrice z polovice 19. storočia. Tá už mala formu 
a účinky podobné tej súčasnej. Krátko nato začala spoločnosť 
s masovou produkciou zubnej pasty balenej podobne, ako ju 
poznáme dnes. Zubné pasty pre citlivé zuby na seba nenechali 
dlho čakať, začali sa vyrábať krátko nato. 

Čo nájdeme v zubnej paste
Zubná pasta predstavuje pri čistení zubov doplnok, ktorý má 
nášmu zdraviu v ústach pomôcť, no mnohokrát dokáže aj uško-
diť. Vo všeobecnosti sa na ich identifikáciu používa stupnica toxi-
city jednotlivých ingrediencií. Každá látka je označená stupňom 
od 1 do 5. Prvý stupeň znamená, že ide o prírodnú zložku. 
Konzervanty a stabilizátory, ktoré sa v zubných pastách nachá-
dzajú, predstavujú tretí stupeň. Odborníci radia, aby sme vybe-
rali pasty, ktoré ich majú v čo najmenšom množstve. 

A ktoré látky by zubná pasta obsahovať vôbec nemala? Ide pre-
dovšetkým o tie, ktoré majú štvrtý a piaty stupeň toxicity. Para-
bény zvyšujú riziko rakoviny a negatívne vplývajú na plodnosť. 
V zložení ich nájdeme jednoducho, s príponou – paraben. Ak 
sa objavia na prvých priečkach ingrediencií výrobku, zastávajú  
v obsahu väčšie miesto. 

BHT a BHA sú zas toxické antioxidanty, ktoré sa vyrábajú z ved-
ľajších produktov ropy, sú škodlivé pre imunitný systém, repro-
dukčné orgány a dýchacie cesty. Umelé sladidlá, ktoré obsahujú 
predovšetkým detské zubné pasty, sú jednou z najškodlivejších 
súčastí pást. 

Ako súvisí popol z vola, jelenie parohy či rozomleté orechy s krásnym úsmevom? Možno vás 
to prekvapí, ale zubná pasta a kefka, ako ich poznáme dnes, vznikli až v 18. storočí. Dovtedy 

naši predkovia vyskúšali rôzne spôsoby, ako sa starať o svoje zuby.

MÄTA 
A KLINČEK
POMÁHAJÚ
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krása

Chemické farbivá pôsobia negatívne na funkcie mozgu a ta-
kisto na trávenie a dýchanie. Podľa odborníkov by sme si 
mali dať pozor aj na zložku SLS (sodium laurylsulfát). Ide  
o agresívne penidlo. Dráždi sliznice a ukladá sa v životne dôleži-
tých orgánoch. 

Fluorid: škodca alebo pomocník? 
Diskutovanou zložkou zubných pást je aj fluorid. V jednom sa 
však odborníci zhodujú. Fluorid efektívne bojuje proti zubnému 
kazu, dokáže remineralizovať zubnú sklovinu, čím jej poskytuje 
účinnú ochranu a má antibakteriálne účinky. 
Niektoré zubné pasty obsahujú fluorid sodný, iné zas amínové 
fluoridy. Aminofluoridy bývajú často príčinou infekčných ochore-
ní ústnej dutiny (hoci sú v zubnej paste obsiahnuté minimálne). 
Vytvárajú kyslé prostredie, čím dráždia sliznicu ústnej dutiny.  
V prípade, že máte problémy práve s aftami alebo podráždením 
sliznice, voľte pastu s fluoridom sodným. Ten je jemnejší. 

S vetvičkou na biely chrup
Väčšinu značiek zubných pást už dobre poznáme, ale málokto vie, 
že dnes už existujú rozmanité ekologické alternatívy, ktoré doká-
žu byť rovnako efektívne pri čistení zubov. Zubná pasta existuje 
v tabletkovej alebo práškovej verzii alebo môžeme zvoliť siwak. 

Siwak je prírodná zubná kefka a pasta v jednom. Ide o vetvičku 
stromu Salvadora Persica, ktorý sa na ústnu hygienu používa už 
tisíce rokov. Má antibakteriálne a antimikotické účinky, pôsobí 
proti zápalom ďasien a pomáha nielen s čistením zubov, ale aj  
s ich bielením. Siwak obsahuje všetky látky, ktoré sú potrebné na 
udržanie zdravého chrupu, nájdeme v ňom fluoridy, vápnik, chlo-
ridy, síru, uhličitan sodný, vitamín C a saponíny. 
Na prvý pohľad sa žuvanie a čistenie zubov siwakom nemusí zdať 
efektívne, ale jeho účinky sú viditeľné ihneď. 
Zubný prášok ako alternatíva klasickej zubnej pasty je kombiná-
ciou práškových ingrediencií s esenciálnymi olejmi. Hlavnou zlož-
kou môže byť nimbový alebo kalciový prášok. Oba majú veľmi 
jemné abrazívne účinky, vďaka čomu dokáže odstrániť usadeniny 
z povrchu zubnej skloviny. Býva doplnený ílom, a to najčastejšie 
benzonitovým, ktorý je jemný a zároveň bohatý na minerálne 
látky a dokáže detoxikovať prostredie ústnej dutiny. Dve hlavné 
zložky bývajú doplnené o bylinné prášky. Mätový dokáže zabez-
pečiť sviežosť a jemne čistí. Esenciálne oleje ako mäta, šalvia, 
eukalyptus alebo aníz pôsobia antibakteriálne a protizápalovo, 
osviežujú dych a zmierňujú zápalové procesy v ústach.

Tablety namiesto pasty? Prečo nie! Čistenie zubov s použitím 
tabliet je takisto účinným prostriedkom, ako udržať ústnu dutinu  
v perfektnom stave. Na trhu nájdeme tablety, ktoré neobsahujú 
žiadne chemické a prídavné látky. Abrazivitu, ktorá nespôsobuje 
poškodenie skloviny, má vulkanický minerál zeolit, ktorý sa po-
užíva práve v tejto verzii zubnej pasty. Ide o jeden z najsilnejších 
absorbentov v prírode. Dokáže vo svojej štruktúre viazať rôzne 
škodlivé látky a toxíny, naopak, účinné látky a minerály uvoľňuje. 
Ústnu dutinu nevysušuje a chemicky v nej nereaguje. Táto látka 
býva v tabletách doplnená o ďalšie prírodné a bylinné látky.
Používanie zubných tabliet je jednoduché. Po vložení tabletky do 
úst ju jemne rozhryznete, kým nevznikne pastovitá hmota. Kef-
kou potom začnete čistiť tak, ako ste zvyknutí. 

Ako osvetliť okolie domu
Na osvetlenie exteriéru sa najčastejšie používajú nástenné svietidlá, ktoré sa umiestňujú na steny 
domu, prípadne na rôzne stĺpy, ktoré sú súčasťou domu alebo plota. Poskytujú priame aj nepriame 
osvetlenie. Vďaka nim si efektne môžete osvetliť vybrané plochy okolia domu. Pri vchode do domu 
z ulice alebo záhrady je ideálne umiestniť svietidlo so senzorom. Budete tak mať dostatok svetla 
napríklad pri odomykaní, ale týmto spôsobom môžete odradiť aj prípadného nevítaného hosťa. 
Ďalším možným spôsobom osvetlenia okolia domu sú stĺpikové svietidlá a stojace lampy, ktoré sú  
v rôznej výške – od pár centimetrov až po takmer 2,2 metrov. Využívajú sa na osvetlenie prístupo-
vých alebo príjazdových ciest k domu, prípadne na vyznačenie chodníka alebo terasy v záhrade. 
Jednoduchý a nadčasový dizajn má vonkajšie stojacie svietidlo LISIO od spoločnosti EGLO. Všetky 
druhy exteriérových lámp nájdete na www.eglo.sk.

Daniela Petrovská

Vyrobte si pastu na citlivé zuby a ďasná: 
Potrebujete: pol šálky bieleho ílu, pol šálky glycerínu, 
35 kvapiek tinktúry z myrhy, 5 kvapiek éterického oleja 
mäta a klinček.
Všetky ingrediencie dokopy zmiešame a vytvoríme 
pastovitú konzistenciu. 

Vedeli ste?
▶ Prvú zubnú kefku objavili Číňania v 15. storočí pred n. l. Podo-
bala sa našej kefke a bola vyrobená zo srsti divokého sibírskeho 
diviaka a zasunutá do kosti alebo bambusového drievka.
▶ Už z čias Etruskov existujú prvé záznamy o zubných náhradách 
zo zlata a striebra.
▶ Bielenie zubov bolo populárne už v starom Ríme. Išlo o metó-
du obrusovania povrchových vrstiev zuba, ktorá však so sebou 
časom priniesla aj ich kazivosť.
▶ Na osvieženie dychu sa okrem žuvania byliniek ako mäta dlho 
používalo kozie mlieko.
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POHYB JE PRE DETI ZDRAVÝ A PROSPEŠNÝ
deti

Bábätko sa rado hýbe
Už malé bábätko sa snaží intenzívne hýbať, zvedavo sa rozhlia-
da po svete a skúma svoje okolie. Spočiatku začína liezť, plaziť 
sa, štvornožkovať, až sa nakoniec postaví na nohy, začne be-
hať, skákať a odvtedy je takpovediac nezastaviteľné. „Pre deti 
je pohyb prirodzený a zároveň potrebný pre ich zdravý vývin,“ 
vraví odborník z pohybového programu FitKids, ktorý pôsobí 
v štyroch mestách na Slovensku a je doň zapojených takmer  
1 500 detí z materských a zo základných škôl v Bratislave, Tr-
nave, Banskej Bystrici a Myjave. Jeho cieľom bolo vybudovať 
komunitu športujúcich detí a rodičov. V súčasnosti tvorí FitKids 
tím mladých ľudí, aktívnych vrcholových aj bývalých športovcov, 
študentov fakúlt so zameraním na šport, so vzťahom k deťom  
a nadšením pre túto prácu.

Prečo je pohyb pre dieťa dôležitý?
Odborníci zo všetkých odvetví (lekári, psychológovia, socio-
lógovia, učitelia, tréneri) hovoria, že pravidelné športovanie je 
pre detský organizmus nenahraditeľné. Zvyšuje obranyschop-
nosť, otužilosť a celkovú odolnosť organizmu popasovať sa so 
zdravotnými problémami, blahodarne pôsobí na psychiku detí, 

Spomeniete si aj vy na svoje detstvo, ako ste ho trávili? Všetok voľný čas sa prežíval s kamarátmi vonku, neprekážalo dokonca ani zlé 
počasie. Skákanie gumy, schovávačka, naháňačka, vybíjaná, bedminton, futbal, preliezačky – to všetko znamenalo pre dieťa prirodzený 
pohyb. Nielen deti však zleniveli, aj dospelí trávia pohybom menej času. A to je práve jeden z dôvodov, prečo sa dnešné deti menej hýbu. 
Tým najväčším vzorom pre ne je rodič a keď uňho cvičenie alebo športovanie nevidia, nemajú prečo túto aktivitu rozvíjať ani jeho deti. 

predchádza vzniku detskej obezity a z nej vyplývajúcich zdravot-
ných problémov. Deti, ktoré majú dostatok pohybovej aktivity, 
sa dokážu lepšie sústrediť na mentálnu prácu, sú cieľavedomej-
šie a húževnatejšie, a to nielen v športe, ale aj v bežnom živote 
či učení. Vytvárajú si dobré návyky a preventívne tak „unikajú“ 
pred kriminalitou, drogovými závislosťami a celkovo pred prob-
lémami, ktoré sú spojené s potrebou sebarealizácie. Dosť dô-
vodov na to, aby dieťa venovalo pohybu podstatnú časť svojho 
voľného času.

Odborníci aj laici sa zhodujú v tom, že dnešné deti trávia pohybom menej času, ako to bolo u generácií, kto-
ré žili pred nimi. Svoj podiel na tom má nepochybne súčasný moderný životný štýl, kde obrazovky televízie, 

počítačov, tabletov alebo smartfónov nahradili prirodzený pohyb vonku na čerstvom vzduchu.
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deti

Športové drevo neexistuje, športovať môžu všetci
Niekedy sa zvykne hovoriť o jedincoch, ktorým šport až tak 
nejde, že sú športové drevá. Čo si o tom myslí odborník z po-
hybového programu FitKids? „Toto je veľmi nešťastné pome-
novanie pre deti, ktoré nedostali pohybový základ od rodičov. 
Zvyčajne ide o zanedbaný pohyb, nerozvinuté koordinačné 
schopnosti, strach či chyby pohybového aparátu. Z našej skú-
senosti s niekoľkoročnou  prácou s deťmi vyplýva, že športo-
vé drevo neexistuje. Každý, kto športuje, si zlepšuje kondičné  
i koordinačné schopnosti a ak športuje od útleho veku, zachy-
tí tak všetky senzitívne obdobia, keď je najvhodnejšie rozvíjať 
tieto schopnosti. Takže určite sa dá nájsť aj pre nešportový 
typ dieťaťa aktivita, ktorá ho bude baviť a v ktorej bude dosa-
hovať dobré výsledky.“

Začať treba všestranne
„Ak rozmýšľate, aký šport pre svoje dieťa vybrať, treba brať do 
úvahy záujmy dieťaťa, jeho schopnosti a, samozrejme, telesné 
predispozície, takzvaný somatyp,“ radí odborník z FitKids. Na-
príklad výška predurčuje, že bude dobrý podkošový basketba-
lista, dĺžka končatín ponúka predispozíciu na dobrého plavca  
a nízko položené ťažisko je zase výhodou u dobrého zápasní-
ka. Začať však treba so všeobecnou pohybovou prípravou. 
„V našom pohybovom projekte FitKids u detí v predškol-
skom veku začíname so všeobecnou pohybovou prípravou, 
kde sa zameriavame na základy a prvky atletiky, gymnastiky  
a kontaktov formou hier, ktoré deti zaujmú a bavia,“ dodáva 
odborník.  
Školáci najnižších ročníkov by mali mať čo najširší záber ak-
tivít, hier a športov. V tomto veku nie je dôležitý výkon ako 
skôr pocit, radosť z výhry, súťaženie s kamarátmi. Mali by do-
minovať základné telesné zručnosti ako skákanie, hádzanie, 
kopanie či chytanie. Navyše skúsenosť dieťaťa z viacerých 
športov mu ukáže, či má kolektívne zmýšľanie alebo viac ob-
ľubuje individuálne činnosti, kde súťaží sám za seba. 

Odborník nám prezradil aj to, od akého veku by sa mali deti 
venovať výkonnostnému športu. Odporúča najskôr od 3 ro-
kov, čo platí napríklad pre gymnastiku. Inak by sa dieťa až 
približne do desiatich rokov malo venovať viacerým športom 
a až potom sa orientovať a špecializovať na konkrétny druh. 

Aký rodič, také dieťa!
Viaceré štúdie, ale aj zbežný pohľad na dnešné deti poukazu-
jú, že trpia nadváhou, zlým držaním tela a nesprávnymi pohy-
bovými návykmi. Mnohé sú oslobodené a ospravedlnené od 
telesnej výchovy, aj keď na to nemajú žiadny dôvod. Niektoré 
deti dokonca neovládajú základné pohybové aktivity, ako je 
kotúľ vpred, šplhanie či skákanie. Dôležitú úlohu pri športovej 
a pohybovej príprave u detí má rodič. Ten dieťa motivuje najmä 
svojím správaním a životným štýlom. Ak športuje celá rodina 
už odmalička, pre dieťa je pohyb prirodzenou súčasťou života. 
Rodič by mal dieťa podporovať a motivovať v pohybe nielen  
v škole, ale aj vo voľnom čase, na rôznych krúžkoch či špor-
tových tréningoch. Stačí len nechať dieťa vybrať si druh po-
hybovej aktivity alebo športu, ktorý ho bude baviť a napĺňať. 
Dôležité je aj uvedomiť si, aby rodičia netlačili na deti a pro-
stredníctvom nich si nerealizovali svoje nesplnené ciele. Tak 
môžu dieťa od športovania odradiť.

Boom zažíva džudo
Dnešné deti majú na výber mnoho druhov športov, ktorým sa 
môžu venovať. Aj také druhy, o ktorých sa ich rodičom za ich 
detstva ani nesnívalo a v našej krajine o nich ani nechyrovali. 
„Stále sú veľmi populárne športy ako plávanie, futbal, korčuľo-
vanie, v zime kurzy lyžovania. Ale z našich skúseností v posled-
nom čase máme nárast záujmu detí o kontaktné športy, ako je 
džudo, to u detí teraz veľmi letí. Pre hyperaktívne deti je veľmi 
dobrým spôsobom odreagovania aj eliminácie nadbytočnej 
energie a agresivity. Učí deti sebaovládaniu, zodpovednosti, 
systematickému zvládaniu prekážok aj dosahovaniu cieľov,“ 
prezrádza odborník z FitKids.

Katarína Mikulcová

AK SA AJ VÁM ZDÁ, ŽE VAŠE DETI TRÁVIA PRIVE-
ĽA ČASU ZA POČÍTAČOM ČI S MOBILOM V RUKE,  

A CHCETE TO ZMENIŤ, TU SÚ RADY, AKO NA TO. 
Upozornenie: budete sa musieť hýbať aj vy.

1. Od útleho detstva s deťmi hrajte rôzne športy. Tak sa 
docieli pozitívny vzťah k športu ako takému, dieťa bude 
brať šport ako zábavu, z ktorej sa teší a robí mu radosť.

2. Športovo výdatne vyplňte dieťaťu voľný čas počas škôl-
ky, školy aj školských prázdnin.

3. Buďte vzorom pre svoje deti. Problémy dnešnej gene-
rácie detí sú úzko previazané: málo fyzického pohybu, zlá 
životospráva, zaostávanie v osobnej komunikácii, málo 
entuziazmu zo strany rodičov pre rozvoj vlastných detí, 
ktoré potrebujú vzor ideálne v podobe svojich blízkych.

4. Nechajte deti, aby si samy vybrali, čo ich baví, a násled-
ne ich usmernite v ďalšom napredovaní.
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nákupná karta

Presný termín bude zverejnený prostredníctvom plagátov v pre-
dajniach COOP Jednota, na webovej stránke a na sociálnych sie-
ťach. Zákazníkom, ktorí majú svoju nákupnú kartu stiahnutú v mo-
bile cez mobilnú aplikáciu COOP Jednota, sa informácia o termíne 
vyplácania zliav zobrazí automaticky a zároveň môžu priebežne 
sledovať svoje nákupy. Tí držitelia nákupnej karty, ktorí ešte ne-
majú vytvorenú digitálnu nákupnú kartu, si informácie o nákupnej 
karte môžu pozrieť na stránke www.coop.sk – podstránka Nákup-
ná karta. Svoje otázky môžete adresovať elektronicky na podne-
ty@coop.sk alebo nám môžete zavolať na bezplatné telefónne 
číslo 0800 555 567.

Vzhľadom na priaznivú epidemiologickú situáciu sa v máji pristú-
pilo k výraznému uvoľňovaniu opatrení, ktoré boli zavedené pre 
epidémiu ochorenia Covid-19. Ďalšie obmedzenia sa budú postup-
ne uvoľňovať, a tak vám dávame do pozornosti našich externých 
partnerov, ktorí naďalej poskytujú priame ekonomické výhody 
na nákupnú kartu. V Slovenských liečebných kúpeľoch Piešťany  
a Smrdáky si budete môcť po náročnom období oddýchnuť, zrela-
xovať a načerpať fyzické aj psychické sily. 

Nábytok Tempo Kondela vám ponúka široký výber nábytku  
a bytových doplnkov už aj v kamenných obchodoch. 

AKÉ ĎALŠIE VÝHODY PRINÁŠA NÁKUPNÁ KARTA COOP JEDNOTA? 
Držiteľ nákupnej karty si môže prostredníctvom nákupnej karty uplatniť ďalšie výhody, ktorými sú okamžité zľavy  
na vybrané tovarové položky v našich predajniach alebo priame zľavy u externých partnerov. Podrobnosti o výhodách 

nájdete na stráne www.coop.sk v časti nákupná karta. 

Spoločnosť ZAREN poskytuje celoslovenský servis plasto-
vých okien a dverí, je oficiálnym distribútorom čistiacich 
systémov Kobold (vysávače) na Slovensku. V ponuke má tiež 
spacie systémy DREAMSY, ortopedické matrace, vankúše, 
prikrývky a infraterapie a v ich ponuke nájdete aj produkty 
MIRAMI kozmetiky. 

Veríme, že s blížiacim sa letným obdobím budeme môcť 
prežiť pekné dni v AquaCity Poprad pod Vysokými Tatrami 
s vodným rajom, termálnymi bazénmi, vitálnym svetom či 
kryoterapiou. 

Ľudia na celom svete sa pýtajú, ako to bude v lete s dovolen-
kami. Budú môcť vycestovať do zahraničia bez obáv z vírusu?  
V ktorých krajinách budú platiť aké opatrenia? Odpovede na 
tieto a mnohé iné otázky sa zrejme dozvieme v najbližších 
týždňoch či mesiacoch. Musíme sa však pripraviť na to, že let-
ná dovolenka bude výrazne iná, než na akú sme boli doteraz 
zvyknutí. Obmedzenia pre koronavírus nás totiž budú čakať 
všade. Všetci veríme, že sa podarí pandémiu čoskoro preko-
nať a budeme sa môcť opäť tešiť na dovolenku doma alebo  
v zahraničí s cestovnými kanceláriami TATRATOUR Slovakia, 
TIP travel a BUBO, ktoré sú našimi externými partnermi. 

NEZABUDNITE – ODMEŇOVANIE 
ZA VERNOSŤ SA KONČÍ UŽ TENTO MESIAC!

ODMEŇUJEME ZA VERNOSŤ

28

Ná kupy  za  1.  p olrok  2020  sa  e v i duj ú 
od  1.  1.  2020  d o  30.  6.  2020.  Z ľava  z  obj e mu 
ná kup ov  za  t e n to  p olrok  sa  bu de  v y pl ác ať 

vo  v i a no č nom  obd obí  tohto  roku. 

KTO MÁ NÁROK NA ZĽAVU?

Verným zákazníkom, držiteľom nákupnej karty 
COOP Jednota, ktorí si ešte neuplatnili zľavu za 
2. polrok 2019, pripomíname, že zľava sa vypláca 
do 30. 6. 2020. Ak si držiteľ nákupnej karty ne-
uplatní zľavu do tohto termínu, jeho nárok zani-
ká a nemá nárok na dodatočné vyplatenie zľavy.
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Tajnička z čísla 4/2020: Lenivosť je hlúposť tela, hlúposť je lenivosť ducha.
Výhercovia vecných cien od spoločnosti Profexy: Marta Ertelová, Prievidza, Zuzana Tomčíková, Hronec, Ján Kudoláni, Nedožery-Brezany.
Správne odpovede posielajte najneskôr do 15. 7. 2020  na adresu: Časopis Jednota, Bajkalská 25, 827 18 Bratislava alebo na redakcia@coop.sk, alebo zaslaním SMS na číslo 
7005 v tvare: KCJ(medzera)riešenie tajničky(medzera)prípadne kontaktné údaje. Cena potvrdzujúcej SMS je 0,20 € s DPH. Službu technicky zabezpečuje Mediatex, s. r. o.,  
P. O. BOX 60, 830 00 Bratislava 3, infolinka 02 4446 1321. 
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Zapojením sa do súťaže zasielateľ odpovede z krížovky (ďalej len súťaž a súťažiaci) poskytuje dobrovoľne svoje osobné údaje – meno, priezvisko, adresu  
a telefónne číslo (ďalej len osobné údaje) organizátorovi súťaže COOP Jednote Slovensko, spotrebné družstvo, so sídlom Bajkalská 25, Bratislava, IČO: 35 697 
547 (ďalej len CJS). Poskytnutím svojich osobných údajov organizátorovi súťaže každý súťažiaci dáva svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov na 
účel organizovania a priebehu súťaže – nadviazanie kontaktu so súťažiacim, zaslania výhry a zverejnenia výsledkov súťaže v časopise JEDNOTA a na stránke 
www.coop.sk. Súhlas so spracovaním osobných údajov udeľuje súťažiaci dobrovoľne a v rozsahu, v akom ich poskytol. Kontaktné údaje na zodpovednú  
osobu: dpo@coop.sk Čas uchovávania osobných údajov: do pominutia účelu spracúvania osobných údajov. Organizátor súťaže po splnení účelu spracúvania 
údajov bez zbytočného odkladu zabezpečí likvidáciu osobných údajov, ak to osobitný zákon nevyžaduje inak (napr. uchovanie dokladov o odovzdaní výhry). 
Organizátor zabezpečí primeranú úroveň ochrany osobných údajov a súlad ich spracúvania s príslušnými právnymi predpismi. Práva súťažiaceho: - súhlas  
so spracovaním osobných údajov môže súťažiaci kedykoľvek bezplatne odvolať písomnou formou na adrese organizátora súťaže, uvedenú vyššie; - súťažiaci 
má právo požadovať od organizátora prístup k svojim osobným údajom a právo na ich opravu alebovymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo 
namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov; - súťažiaci má právo obhajovať svoje práva prostredníctvom zodpovednej osoby alebo po-
daním podnetu na šetrenie, sťažnosti dozornému orgánu, na Slovensku Úradu na ochranu osobných údajov v zmysle §100 zákona č.: 18/2018 Z. z.
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Vyhrajte

Na SPOLoČNÉ Zážitky

1.  KÚP AKÝKOĽVEK 
PRODUKT OPAVIA

2.  NAHRAJ POKLADNIČNÝ 
DOKLAD NA 
WWW.OPAVIA180.COM

3.  VYHRAJ 40 000 € 
A KAŽDÝ TÝŽDEŇ 
10×200 €

Súťaž trvá od 1. 6. do 31. 7. 2020. Kompletné pravidlá súťaže nájdete na www.opavia180.com

40 000 €

Opavia P6 P7 penezita vyhra INZERCE A4 COOP SK 03.indd   1 06.05.20   11:14
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KRÁĽOVSKÁ GRILOVAČKA
Giut k rl  oý ao rlvcc lbs

VRIACA VODA MIKROVLNKA

PRÍPRAVÍTE
JEDNODUCHO

A RÝCHLO

Doprajte sebe a svojim priateľom to 
najlepšie z KING grilovacích pochúťok. 

Grilovacie klobásy s chuťou šunky a vysokým 
podielom bravčového mäsa Vám prinesú 

nezabudnuteľné chvíle, ktoré budete chcieť 
zažiť zas a znova.

KING GRI�  HAM
Kombinácia bravčového mäsa a slaniny nesmie 
chýbať na žiadnej gril párty. Grilovacie klobásy 
s viditeľnou mozaikou zŕn slaniny sú stvorené  
pre všetkých milovníkov šťavnatých mäsových 
pochúťok najmä počas horúcich letných dní.

KING GRI�  BACON
Dodajte ostrosť vašej grilovačke. 

Grilovaciu klobásu s vysokým podielom 
bravčového mäsa a s kúskami chilli 

papriky ponúkame pre všetkých gurmánov 
pikantnej chuti. 

KING GRI�  CHI� I

PANVICA

Všetky výrobky BERTO sú BEZ LEPKU, LAKTÓZY a ALERGÉNOV

www.berto.sk

BERTO - KING Grill klobasy - Inzercia A4 - 2020-junove cislo - Casopis COOP JEDNOTA - ver 02.indd   1 15/05/2020   18:59


