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Vzdelávacia lekcia

https://schools.fairtrade.org.uk/resource/lesson-plan-bananas-dont-just-grow-on-trees/
https://schools.fairtrade.org.uk


Ciele: 
̣ Účastníci a účastníčky preskúmajú ceny obľúbeného ovocia, poznatky využijú k tvorbe štatistík 

a teórií o tvorbe cien. 
̣ Účastníci a účastníčky nahliadnu do nastavenia medzinárodného obchodu a uvedomia si svoju 

rolu. 
̣ Účastníci a účastníčky preskúmajú rôzne faktory ovplyvňujúce ceny banánov. 
̣ Účastníci a účastníčky sa zamyslia nad úlohou Fairtrade pri zabezpečovaní ochrany 

pestovateľov pred cenovými vojnami obchodníkov. 

Anotácia: Táto lekcia z dielne Fairtrade Foundation je určená predovšetkým k predmetom zemepis 
a náuka o spoločnosti. Účastníci a účastníčky sa zamerajú na pôvod potravín, na úlohu globálnych 
spotrebiteľov a na rôzne faktory cenovej politiky našich obľúbených produktov. Počas lekcie účastníci 
a účastníčky spolupracujú na vypracovaní štatistík, premýšľajú o spravodlivosti pri zabezpečovaní 
potravín a skúmajú pomer síl jednotlivých aktérov dodávateľského reťazca. 

Kľúčová otázka: Ako je rozložená sila medzi jednotlivých hráčov v dodávateľskom reťazci banánov? 
Vek: 12+ 
Počet účastníkov/čok: 7+ 
Časová dotácia: 60 minút 

Pomôcky:  
̣ interaktívna hra Banánový rozhovor (Príloha 1) - vytlačte 7x pre každého herca, 
̣ výtlačky troch obrázkov: 1x bežné banány, 1x Fairtrade banány, 1x logo Fairtrade (príloha 2), 
̣ sada Záhada lacných banánov (Príloha 3) - sada vystrihnutých kartičiek do každej skupinky, 
̣ päť stoličiek, 
̣ tabuľa / flipchart, papiere, ceruzky, 
̣ kalkulačky do každej skupiny. 

 

Prieskum cien banánov 

V rámci prípravy na túto lekciu nechajte účastníkov a účastníčky, aby si dopredu spravili prieskum 
na  internete alebo navštívili miestne obchody a supermarkety. Ich úlohou je zaznamenať niekoľko 
príkladov cien banánov.  
Môžu sa pokúsiť tiež zistiť rozdiel v cene medzi bežnými banánmi, bio banánmi a Fairtrade banánmi. 
Môžu tiež zisťovať, odkiaľ tieto banány pochádzajú. Pre porovnanie môžu urobiť podobný prieskum 
s cenami a pôvodom jabĺk. 

Vzdelávacia lekcia záhada lacn!ch banánov

PRÍPRAVA

POSTUP = EVOKÁCIA + UVEDOMENIE + REFLEXIA



Ceny banánov v okolí 
(10 minút) 

Začnite so zdieľaním prieskumu cien banánov. Všetky ceny zapíšte na tabuľu / flipchart, vyznačte tie 
najlacnejšie a najdrahšie. Niektoré banány sa predávajú aj za menej ako 80 centov za kilogram. Našli 
účastníci / účastníčky aj takto lacné banány? 

Dokážu účastníci a účastníčky nájsť spôsob výpočtu typickej a priemernej ceny? Mohli by sa 
pokúsiť zistiť typickú cenu ako medián (hodnota uprostred číselnej rady) alebo modus (najčastejšia 
hodnota), prípadne pre priemernú cenu vypočítať aritmetický priemer (súčet všetkých hodnôt vydelený 
ich počtom). 

Odkiaľ pochádzajú banány? Zapíšte jednotlivé krajiny pôvodu banánov na tabuľu / flipchart. 

Ako sú na tom banány v porovnaní s jablkami? Banány sa často predávajú lacnejšie než lokálne 
jablká. Prečo to tak je? Vyzvite účastníkov a účastníčky, aby vypísali tri možné dôvody cenových 
rozdielov. Môžu premýšľať o tom, kde banány kupujú, odkiaľ pochádzajú a či majú nejaké certifikácie. 
 

Banánový rozhovor 
(20 minút) 

Banán vyzerá a chutí vo všetkých slovenských obchodoch veľmi podobne. Napriek tomu má rôznu 
cenu a je v priemere lacnejší ako jablko. Ako východiskový bod pre preskúmanie nízke ceny banánov 
vyzvite študentov k zapojeniu do interaktívnej hry Banánový rozhovor. Rozdajte jednotlivé roly, 
každému hercovi dajte scenár (Príloha 1), pripravte vytlačené tri obrázky (Príloha 2). Vďaka tejto hre 
preskúmajú, ktorí aktéri sú zapojení do dodávateľského reťazca banánov a odhadnú, čo sa s nimi 
stane, ak na banánoch zarobia viac alebo menej. Pomôže im to pochopiť úlohu v dodávateľskom 
reťazci aj to, že všetci zúčastnení musia pokryť svoje náklady, aby mohli pokračovať vo svojej práci. 

Záhada lacných banánov 
(20 minút) 

Následne sa pustite do aktivity Záhada lacných banánov (príloha 3), vďaka ktorej účastníci 
a účastníčky prídu s vlastnou teóriou, prečo sú banány lacnejšie ako jablká. Rozdeľte triedu / skupinu 
do dvojíc alebo menších skupiniek. Pre odhalenie tejto záhady dostane každá skupinka sadu kariet 
s  indíciami. Karty sú rozdelené do troch kategórií: dôležitá stopa, normálna stopa a falošná stopa. 
Všetky indície sú pravdivé, ale len niektoré vám pomôžu pochopiť, prečo sú banány tak lacné. 
Na základe týchto stôp sa môžu účastníci a účastníčky v skupinkách pokúsiť vytvoriť vlastné teórie. 

Dajte jednotlivým skupinkám dostatok času na vytvorenie vlastných teórií. Nechajte ich potom, aby sa 
o svoju teóriu podelili so susednou skupinkou. Po dvoch minútach diskusií so susednou skupinkou 
zdieľa svoje teórie každá skupinka so zvyškom triedy. 

Uvedomenie (40 minút)

EVOKÁCIA (10 MINÚT)



 
Rozdelenie moci 
(10 minút) 

Vyzvite študentov, aby sa zamysleli, aké faktory ovplyvňujúce cenu banánov sú najdôležitejšie. Môžete 
im položiť tieto otázky: 
̣ Akú silu majú jednotliví aktéri dodávateľského reťazca na zvýšenie alebo zníženie ceny 

banánov? 
̣ Ako je pravdepodobné, že tí najsilnejší aktéri použijú svoju silu? 
̣ Aké sú dôsledky tejto sily obchodných reťazcov? 
̣ Akú máme silu a úlohu my ako spotrebitelia? Ako môžeme ovplyvňovať, koľko veci stoja? 
̣ Čo prináša Fairtrade predajcovi, pestovateľovi a spotrebiteľovi? 

 

REFLEXIA (10 MINÚT)

TIP:  

"al#ie vzdelávacie lekcie k téme fairtrade 
a jednotliv!m komoditám nájdete 

v pôvodnom anglickom znení 
na webe Fairtrade Foundation  

!  
https://schools.fairtrade.org.uk

www.fairtrade-cesko.cz

http://www.fairtrade-cesko.cz
https://schools.fairtrade.org.uk


 
Roly v banánovom rozhovore: 
Vybraní žiaci a študentky budú hrať nasledujúce roly, zvyšok triedy  
tvorí publikum. Do hlavného priestoru umiestnite štyri stoličky  
a piatu dajte bokom, potom rozdeľte týchto 7 rolí: 
 

 rozpráva$  nakupujúci  pestovate% (Foncho) 
 v!vozca  dovozce  dozrieva$  obchodník 

scenár: 
[Nakupujúci vezme obrázok s bežnými banánmi 
bez loga FAIRTRADE a prinesie ich 
k rozprávačovi] 

nakupujúci: "Chcel by som prosím tieto banány." 

rozpráva$: "Hmm, banány - moje obľúbené. 
Vedeli ste, že v roku 2018 sme len v Slovenskej 
republike minuli za banány 69 978 000€?  [Pýta 
sa publika] Ak míňame toľko peňazí za banány, 
myslíte si, že pestovatelia banánov zarábajú 
dosť peňazí? Slušné množstvo 
peňazí?" [Pozbierajte odpovede študentov] 

rozpráva$: "Napriek svojej ťažkej práci si veľa 
pestovateľov banánov zarobí veľmi málo peňazí, 
pretože za svoje banány nedostávajú 
spravodlivú cenu. Väčšina našich utratených 
peňazí za banány nejde pestovateľom." 

nakupujúci: "A kam teda idú?“ 

rozpráva$:  "No, poďme na to od konca. 
Predstavte si, že tieto sedadlá predstavujú 
cestu, po ktorej banán putuje, aby sme si ho 
mohli kúpiť. Hovorí sa tomu dodávateľský 
reťazec. Kde si teraz kupujete banány?" 

nakupujúci:  "V obchode." 

rozpráva$: "Správne, potrebujeme obchodníka.” 

obchodník: "To som ja! Kupujem banány a 
predávam ich zákazníkom tu vo svojom 
obchode. Potrebujem na nich zarobiť, aby môj 
obchod fungoval." [Obchodník sa posadí na 
stoličku úplne vpravo] 

nakupujúci: "Od koho kupujete banány?” 

obchodník: "Od dozrievačov." 

dozrieva$:  "Dobrý deň, ja zastupujem 
dozrievarne. Nakupujem banány hneď akonáhle 
dorazia do európskeho prístavu a uskladním ich 
kým nie sú zrelé. Musím pokryť svoje náklady na 
ich skladovanie a samozrejme chcem na svojom 
podnikaní zarobiť." [Usadí sa vedľa obchodníka] 

obchodník: „"To znie rozumne. A od koho 
kupujete banány?“ 

dozrieva$: "Od dovozcu.“ 

dovozca: "Som dovozca, importér. Banány 
kupujem, keď sú na kontajnerových lodiach a 
platím za ich prepravu. Cestujú tisíce kilometrov 
- je to naozaj drahé, takže musím pokryť svoje 
náklady a samozrejme musím tiež niečo 
zarobiť." [usadí sa vedľa dozrievača] 

nakupujúci: "Dobre. Ako sa ale banány dostanú 
na loď?" 

PRÍLOHA 1 = BANÁNOV& ROZHOVOR



v!vozca: „To je moja práca! Som vývozca, 
exportér. Dostávam banány do prístavu, 
kontrolujem ich a nakladám do kontajnerov. 
Musím zaplatiť mnohým ľuďom, ktorí ich na 
kamiónoch repravujú z plantáží do prístavu, ja 
tiež potrebujem nejaký zisk." [Zaujíma posledné 
miesto] 

rozpráva$: [nakupujúcemu]: "Toto je teda 
dodávateľský reťazec a každý dostane časť 
peňazí z banánov, ktoré kupujete." 

nakupujúci: "Počkajte, odkiaľ je získa vývozca?" 

pestovate%: "Odo mňa! Volám sa Foncho, žijem v 
Kolumbii a pestujem banány! Staviam sadeničky 
odrody Cavendish, ktorá sa predáva po celom 
svete. Aby banánovníky dobre rástli, musím sa o 
ne každý deň starať, zbavovať ich buriny, 
kontrolovať škodcu, hnojiť. Niekedy ochorejú 
alebo ich zničia búrky. Po deviatich mesiacoch 
sú trsy banánov pripravené na zber. 
Skontrolujeme, či sú dosť veľké, odrežeme ich 
ostrým nožom a lanovkou prevezieme do 
baliarne, kde ich rozdeľujeme do menších trsov, 
triedime podľa veľkosti, umývame, striekame 
špeciálnou tekutinou proti plesni a označíme ich 
nálepkou. Potom už sa balia do krabíc a 
nakladajú do chladiacich kamiónov vývozcu." 

nakupujúci: "To je veľa tvrdej práce - určite si 
zaslúžite nejaké peniaze z banánov! Posaďte 
sa!" [Pestovateľ prisadne na kraj poslednej 
stoličky] 

rozpráva$: "Ale už nám tu nezostáva miesto. 
Väčšina peňazí, ktoré platíme za naše banány, je 
už rozdelená medzi všetkých týchto 
predchádzajúcich ľudí." 

nakupujúci: "Ale to nie je vôbec fér - pestovateľ 
predsa tak tvrdo pracuje a musel znášať riziko 
búrok a chorôb, napriek tomu dostane málo 
zaplatené. Každý sa musí posunúť!" [Všetci 
vstanú] 

obchodník: "Ale ja musím pokryť svoje náklady a 
niečo zarobiť!“ 

dozrieva$: "Ja tiež!" 

dovozca: "Ja tiež!" 

v!vozca: "Ja tiež!" [Pestovateľ opäť sedí na 
krajíčku] 

rozpráva$: "Keď je pestovateľ namačkaný na 
začiatku dodávateľského reťazca, nemôže si 
zarobiť dosť peňazí a to ho môže uväzniť v 
chudobe.“ 

pestovate%: "Ako pestovateľ si mnohokrát 
nemôžem dovoliť zaplatiť, čo moja rodina 
potrebuje k životu, napríklad zaplatiť za lekársku 
starostlivosť, alebo sa dostatočne najesť.“ 

nakupujúci: "To ma mrzí, ale ja s tým nič 
nenarobím." 

rozpráva$: "Jedno z toho, čo môžete urobiť, je 
vybrať si certifikované Fairtrade banány 
[odovzdá obrázok s Fairtrade banánmi 
nakupujúcemu]. Spoznáte ich podľa tohto loga." 
[Drží obrázok loga FAIRTRADE] 

nakupujúci: "Čo to znamená?" 

Vyprav'$: "Pestovateľom je zaručená minimálna 
výkupná cena, ktorá pokrýva náklady na 
pestovanie. Dostávajú tiež peniaze navyše, tzv. 
Fairtradové príplatok. Skupiny pestovateľov 
potom spoločne rozhodujú, ako tieto bonusové 
peniaze investujú do pestovania a života svojich 
komunít." 

nakupujúci: [ukazuje na päť študentov bojujúcich 
na štyroch stoličkách]: "Čo to teda bude 
znamenať pre tento dodávateľský reťazec?" 

rozpráva$: [vytiahne piatu stoličku pre 
pestovateľov a podá mu logo FAIRTRADE]: 
"Teraz, keď pestovateľ dostáva spravodlivú cenu 
za svoje banány, môže konečne pokryť svoje 
náklady na život." 

pestovate%: "Teraz, keď za banány dostanem 
spravodlivú cenu, môžem platiť účty, starať sa o 
to, aby moje deti chodili do školy a môžem si 
niečo našetriť. Vďaka fairtradovému príplatku 
mám zavedené vodovodné potrubie a pitnú 
vodu v dome, ale aj peniaze na hnojivo, aby 
som mohol na mojej farme žať viac banánov." 

nakupujúci: "Musím ja za Fairtrade zaplatiť viac?" 

rozpráva$: "Fairtradové banány stoja o niečo viac, 
ale vďaka tomu môžu pestovatelia pokračovať 
vo farmárčení a postarať sa o svoje rodiny. Naša 
voľba Fairtrade znamená veľký rozdiel pre ľudí, 
ktorí vynaložili veľa práce na pestovanie našich 
obľúbených potravín. [K publiku] Čo myslíte?" 



 

 

 

PRÍLOHA 2 = TRI OBRÁZKY PRE HRU!

TIP:  

preskúmajte slovensk! interaktívny web,  
ktor! ukazuje pracovné podmienky 

pri pestovaní banánov 

! 
www.storyofbanana.com/sk 

http://www.storyofbanana.com/sk








 

 

Všetky banány na slovenskom 
trhu sú dovážané, najčastejšie 

z Kolumbie, Kostariky, 
Ekvádoru a Panamy.

Ľudia si pamätajú cenu 
banánov. Tie sa preto veľmi 
často objavujú v akčných 

letákoch.

Kvôli tlaku reťazcov na nízke 
ceny nemôžu pestovatelia 

banánov dostať za svoju prácu 
dôstojne zaplatené.

Dovoz zabezpečuje cez 
polovicu slovenskej spotreby 

jabĺk.

Menšie obchody si zvyčajne 
nemôžu dovoliť predávať 
ovocie lacno bez zisku. 

Slovensko dováža jablká z 
krajín Európy, najčastejšie z 

Poľska alebo Talianska. Poľské 
jablká tvoria polovicu dovozu.

Jablká môžu byť uskladnené až 
na dobu 6 mesiacov. 

Akčné letáky využívajú banány 
a jablká spolu s pár ďalšími 

produktmi, aby ukázali, kde sa 
dá najlacnejšie nakúpiť.

Banány rastú po celý rok. 

Jablká sú sezónne, zberajú sa 
raz za rok. 

Väčšina spotrebiteľov využíva 
letáky ako pomocníkov k 

rozhodnutiu, kde nakúpia veci, 
ktoré potrebujú.

Trvanlivosť zrelých banánov je 
približne týždeň. 

Priemerný Slovák alebo 
Slovesnka zje každý rok 10,7 

kg banánov.

Na Slovensku sa 85% nákupov 
potravín uskutočňuje v 

reťazcoch. Tie majú obrovskú 
vyjednávaciu silu.

Banány sa takmer vždy 
nachádza v prednej časti 

supermarketov, hypermarketov 
a diskontov.

Obchodné reťazce ceny svojich 
banánov porovnávajú s 

konkurenciou a podľa toho ich 
menia.

Obchodné reťazce majú obriu 
nákupnú silu a využívajú ju pri 
vyjednávaní čo najnižších cien 

od majiteľov plantáží.

Supermarkety používajú 
banány ako porovnávacie 
výrobky, aby presvedčili 

spotrebiteľa k nákupu u nich.

Pestovatelia zapojení do 
Fairtrade dostávajú férovo 

zaplatené bez ohľadu na to, za 
koľko sa banány predajú.

Malé obchody nakupujú len 
malé objemy ovocia a musia za 

ne platiť viac peňazí. 

Na Slovensku sa väčšina 
banánov predáva v reťazcoch 

(supermarketoch, 
hypermarketoch a diskontoch).

Obchodné reťazce občas 
predávajú banány za cenu, z 

ktorej nemajú žiadny zisk. 
Banány sa zberajú ešte nezrelé. 

Banány sa musia prepravovať 
veľmi opatrne, pretože sú 
náchlyné na poškodenie. 

PRÍLOHA 3 = ZÁHADA LACN&CH BANÁNOV

RIEŠENIE TEÓRIE PRE PEDAGÓGOV: Banány slúžia u spotrebiteľov k porovnaniu výhodnosti 
nákupov v jednotlivých obchodoch. Cenu kilogramu banánov si totiž zákazníci pamätajú, rovnako 
ako napríklad cenu litra mlieka. Obchodné reťazce majú najsilnejšiu pozíciu v dodávateľskom 
reťazci, pretože v nich ľudia najčastejšie nakupujú potraviny. Túto silu môžu využívať a tlačiť na 
svojich dodávateľov. Tlak na nízke ceny sa prenáša dodávateľským reťazcom až na jeho samý 
začiatok k pestovateľom. Tí potom za svoju prácu nemôžu dostať dôstojne zaplatené.


