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Vyhodnotenie súťaže: 

Próza: „Veselý život študentský“ 

1. miesto: Barbora Mačeková 5. VS 

2. miesto: Michaela Kardohelyová 4. VS 

3. miesto: Patrícia Illesová 4. VS 

Próza: „Príroda dokáže existovať bez človeka, ale človek bez 

prírody nie“ 
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3. miesto: Diana Aštaryová 3. VS 
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3. miesto: Dominika Bemberáková, Timea Maľáková 3. VS 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BARBORA MAČEKOVÁ – 5. VS 

„Sme mladí a chceme žiť. Žiť milovať a byť 

milovaní...chceme lebo sme mladí“ 

Hovorí sa, že každé obdobie života je niečím zaujímavé 

a zvláštne, myslím si, že mladosť je tým najkrajším 

a najpozoruhodnejším obdobím života. V mladosti dochádza 

nielen k telesným, ale aj  duševným premenám človeka. Je to 

čas, keď z dievčaťa, ktorého najmilšou hračkou boli bábiky, sa 

stáva žena, predurčená splodiť a vychovávať dieťa. Z chlapca, 

ktorý sa hrával na piesku s autíčkami, vyrastá muž, ktorý sa stará 

o živobytie rodiny. Skúsme sa pozrieť na skupinu dorástajúcich 

tínedžerov. Aj oni si myslia, že sú slobodní, nezávislí a bez 

akýchkoľvek záväzkov k svetu okolo. Dokedy neuznávajú 

nemoderných dospelých, ktorí len poúčajú a prikazujú! Dovtedy, 

kým prídu prvé problémy, či citové sklamania. Vtedy si 

uvedomia svoju samotu a bezútešnosť, vtedy si priznajú potrebu 

vyžalovať sa, poradiť sa.  

Vedia oceniť, keď im dospelí podajú teplú dlaň a keď ich 

nenechajú potulovať sa bez opory po krutom svete. No na druhej 

strane, keď sa poobzerám okolo, vidím, že mladí ľudia nechcú 

len prijímať, ale aj dávať. Dokonca sa medzi nimi nájdu aj takí, 

ktorých napĺňa spokojnosťou nezištná pomoc. Ich prirodzenou 

potrebou je byť užitočným pre iných, preto sa dobrovoľne 

zapájajú do charitatívnych projektov, či finančných zbierok. 

Aspoň takto môžu svetu ukázať, že životy iných nie sú im 

ľahostajné. V mladosti človek začína hlbšie spoznávať okolitý 

svet, zbierať skúsenosti a hľadať sám seba. Spoločnou črtou je 

bezstarostnosť, zvedavosť a hravosť. Väčšinu mladých ľudí 

netrápi, čo budú robiť po skončení školy a podobné veci týkajúce 

sa budúcnosti. Najradšej počúvajú hudbu, pozerajú televízor, 

chodia na diskotéky...a samozrejme, bez telefónu nevedia 

existovať. Vôbec sa nezaujímajú o to, o čo by sa mali zaujímať. 

Myslím si, že rokmi ich to prejde a začne im záležať na tom, ako 

budú žiť. Budúcnosť? Blízka, to bude, napr. o pár týždňov, či 

mesiacov a stelesňuje moje túžby, predsavzatia, či plány. Tá 

ďaleká? Ona sa ukáže až neskôr o pár rokov. A čo skrýva? Určite 

sú to sny o povolaní, vlastnej firme, úspešnej a vyhľadávanej, ale 

aj o rodine, harmonickej a usporiadanej. V kútiku sa skrývajú aj 

ďalšie túžby, napr. tá po cestovaní, spoznávaní najvzdialenejších 

kútov zeme...Miro Žbirka vo svojej pesničke spieva: “Mladosť je 

pekná, ale strašne hlúpa.“ Myslím si, že na tom je trochu pravdy. 

Človek sa v tomto období  dopúšťa rôznych chýb a omylov. 

Právo na omyl má každý vek, ale v mladosti sa učíme niesť 

zodpovednosť za svoje omyly. A je to veľmi ťažké! Skúsenosti 

chyby, omyly...Dospelosť už nie je taká jednoduchá 

a priamočiara. Dospelosť už nie je čiernobiela. Sú to 

kompromisy? Dospelí ľudia sú zaneprázdnení, riešením 

zložitých životných situácií. Dospelosť je zodpovednosť 

a kompromisy nevie robiť každý. Vznikajú konflikty medzi 

dospelými a mladými, medzi rodičmi a deťmi. Mladí ľudia si 

myslia, že budú večne mladí, ale príde čas, keď sa mladosť 



 

 

pominie a zostanú len spomienky. „Každý je taký starý, nakoľko 

sa cíti.“....takže nevešajme hlavy.  

MICHAELA KARDOHELYOVÁ – 4. VS 

„Veselý život študentský aneb ako brať školu vtipne“ 

 Smiech je najlepší priateľ v ťažkých chvíľach. Má rôzne 

podoby a je veľmi, ale veľmi nákazlivý a v neposlednom rade aj 

prospešný nášmu zdraviu. Slovo škola sa skloňuje u ľudí 

v každej vekovej kategórií. Každý z nás na ňu nejakým 

spôsobom spomína, niekto v dobrom iný zasa v zlom, ale 

predovšetkým každý tvrdí, že mu niečo do toho strastiplného 

života predsa dala. Ako inak, škola neničí len ľudský potenciál, 

ale pomáha sa nám vysporiadať s inými problémami ako napr. 

šetrenie času. To je v dnešnej dobe podľa mňa priveľmi dôležité 

pretože stihnúť 3 eventy za deň plus naučiť sa na 5 predmetov 

z toho z troch píšeme písomku, to je dosť ťažké stihnúť pre 

normálneho dospelého človeka, nieto ešte pre študenta.  

 Ja keď som nastupovala na strednú školu, to nebolo tak 

dávno len pred troma rokmi. Bolo to pre mňa a ako aj pre 

ostatných stresujúca záležitosť, určite sa pýtate prečo?. 

Samozrejme ja Vám to objasním. Týždeň pred nástupom do 

školy alebo na internát sa začínajú kupovať všetky dôležité veci, 

ktoré študent potrebuje na prežitie, samozrejme k tomu patrí aj 

tona jedla, ale to stačí kúpiť deň pred nástupom na internát. Ten 

týždeň je strašný pretože neviete, čo vás čaká, ako sa máte 

správať, komu sa máte zdôveriť, komu máte vlepiť ak má blbé 

poznámky. U mňa to až také extrémne stresujúce nebolo keďže 

už som vedela s kým budem  spoločnú izbu a s kým budem 

vyjedať intrákovské chladničky v noci v krízový deň t. j. štvrtok. 

Prvý deň na intráku to bola jeden kopeeec srandy, so 

spolubývajúcou sme šli spať niekedy ráno o jednej s tým, že ešte 

sa nám nechce, no po pol hodine každá z nás horko-ťažko 

nakoniec zaspala. Ja ako vždy keď som večer hladná musím ten 

hlad nejako potlačiť, tak práve vtedy som začala cítiť nutkanie sa 

niečoho napapať, samozrejme boli to koláče od mojej mamky 

a tak práve vtedy som si spomenula na domov ako mi tam bolo 

dobre, a práve vtedy sa moja spolubývajúca rozhodla, že mi 

s tým vyjedaním pomôže. Spolu sme jedli koláče od mamy 

a rozprávali si rôzne príbehy, pri ktorých sme sa strašne nasmiali. 

To je ten veselý život, keď sa vám cnie za domovom a predsa 

vám niekto vyčarí úsmev na tvári, už len preto, že je tu s vami. Ja 

tvrdím, že človek si vždy nájde kamarátov, ale priateľov do 

dažďa je nájsť ťažké. Ale moja spolubývajúca je toho príkladom, 

že aj keď ju chcete zabiť zato, že vám napíše smsku „môžeš mi 

prosím ťa doniesť toaletný papier do stredného záchodu“, vy si 

spomeniete, že ten záchod máte hneď pred dverami izby a chcete 

ju ešte stále zabiť, ale akonáhle prídete na miesto činu, začnete sa 

smiať a vaša spolubývajúca tiež, takýchto vtipných radostí aj 

starostí na intráku ľudia zažívajú veľa, preveľa a môžem 

spomenúť ešte jeden kedy sme sa pučili od smiechu dvadsať 

minút vkuse a nevedeli sme prestať. V jeden letný večer, keď už 

každý spal sme sa my rozhodli hrať hru, pod naším balkónom, 



 

 

boli práve pätnásť vedrá plné omietky, ktorú poobede zlupovali 

robotníci. Tak sme to pojali po svojom a zahrali súťaž, ktorá 

z nás dohodí guličku do pätnásteho vedierka, ktoré bolo od nás 

najďalej. Samozrejme prvá šla moja spolubývajúca a chválila sa, 

že ona to dá určite, sa trafí, no na počudovanie, netrafila! Tak 

som ju vysmiala. Druhá som šla ja, večer tma, ale poriadna a ja 

som ani poriadne nedovidela na to vedro, no natiahla som ruku 

a vložila do hodu celú silu a bum! Gulička zastala presne 

v pätnástom vedre, ktoré bolo naším terčom. Najprv som sa 

zaradovala, moja spolubývajúca ma ofrflala, že to nemôže byť 

tak, lebo to je len začiatočnícke šťastie, no po chvíli sme si ľahli 

obe na posteľ a začali sme sa strašne smiať, že ako sa to mohlo 

naozaj stať. Tak aj takéto a mnohé iné srandičky-pandičky 

človek zažíva so spolubývajúcou, ktorá je rovnako šialená ako 

samotný pisár tejto story o veselom živote.  

 Celý život nemôže byť len o učení a pozeraní sa do kníh. 

Patrím medzi ľudí, ktorí sa chcú vzdelávať a napredovať a niečo 

v živote dokázať, ale bez vypnutia sa nedá zažiť takáto sranda. 

Takže učiť sa treba s mierou a medzitým si spestriť život 

nejakými vtipnými hláškami alebo udalosťami. Život hlavne 

treba prežiť tak, ako to chcete vy, nie niekto iný, zariadiť si ho 

podľa seba a robiť to, čo vás baví a robí šťastným ba 

najšťastnejším na celom svete! 

PATRÍCIA ILLESOVÁ – 4. VS 

„Veselý život študentský“ 

 Život študenta je možné časovať nejedným prívlastkom. 

Patrí medzi ne aj ten veselý. Je síce pravda, že nie vždy je to 

ružové, ale hlavné je nepoddať sa a nevzdať sa. Ja vám poviem 

niečo o tom svojom, ktorý je plný radosti ako aj rôznych 

trapasov a zlých dní, ktoré vedia s človekom pekne zatočiť. Je 

pondelok ráno a nastal ďalší školský deň. Zobúdzam sa na 

„kvílivý rev“ budíka a ja verím, že sú buď prázdniny alebo 

víkend a ocko si zo mňa vystrelil ranným vstávaním. Po ukrutne 

dlhej dobe zvonenia môjho budíka a nadávania mojej : 

spolubývajúcej, aby som ho konečne vypla mi dochádza, že sa 

nachádzam na intráku, a ako každý deň budem sa musieť 

vytrepať z postele. Ako náhle tak spravím nastáva čas 

každodennej rutiny, ktorá začína byť pomaly, ale určite 

neznesiteľná. Po upravení mojej postele, ktorá vyzerá každé 

ráno, ako keby sa v nej odohrala 3. Svetová, sa poberiem do 

kúpelne, kde sa aspoň ako tak skultúrnim. (PS: to skultúrnenie 

mi trvá pol hodiny). Po tejto rannej “seanse” sa vrátim na izbu, 

kde moje spolubývajúca perferktne oblečená je už pripravená do 

školy a ja sa pýtam prečo práve ja. Jedinou mojou výhodou je, že 

mám intrák ktorý je drasticky 5 minút od mojej školy. Vďaka za 

to, by som musela ísť autobusom, musela by som vstávať 

minimálne o 5tej aby som tu každodennú svoju seansu stihla. So 

svojimi milovanými dvoma kamarátkami sa potom poberieme na 

raňajky, na ktoré chodíme zo dňa na deň neskoršie a neskoršie. 

To však zďaleka ešte nie je koniec. Keď sa konečne vyteperíme 

pred intrák zistíme, že je 7,45, čo znamená, že máme vzácnych 5 

minút na to, aby sme sa dostali do školy, keďže na 50 sa naša 



 

 

škola uzatvorí, ako väzenie a my máme nádherný zápis na 

vrátnici, lebo sme sa opovážili premeškať. Keď na poslednú 

chvíľu dobehneme do školy a uvidíme rannú kontrolu pri 

schodoch, ktorá kontroluje, či sa deti čipujú a tá sa pozerá na 

hodinky a gáni na vás, že ste to stihli len tak, tak, a aby sa to 

nabudúce neopakovalo. (no jasné, ako inák budeme znova 

meškať), keď ste už konečne v tom nádhernom väzení, ktoré 

máme nazývať svojim druhým domovom, zistíte, že ste si 

zabudli polovičku veci, ktoré ste chceli. Nanešťastie „všedný“ 

deň sa ešte len začína. Prvá hodina je fyzika, ktorá je na môj 

ranný a hlavne nevyspatý mozog hotová pohroma. Celú hodinu 

sa modlím, aby ma náhodou nevytiahla odpovedať, alebo aby ju 

náhodou nenapadlo dať „písomečku“, deň pokračuje ďalšími 

predmetmi, ktoré patria medzi moje obľúbené až sa dostanem na 

6 hodinu a ja sa už neviem dočkať kedy už bude koniec. Na to si 

však ešte spomeniem, že mám triednicku hodinu, teda sa z toho 

väzenia nedostanem ešte dobrých 45 minút, to je už na mňa 

privela a najradšej by som zavrela oči a ponorila do mojich perín. 

Moje snenie však preruší hlasné zvonenie a ja otváram oči, aby 

som zistila, že je to zvonenie môjho budíka a mne sa o škole aj 

sníva. A preto áno, život študenta je veselá a nezabudnuteľná 

súčasť nášho života,  na ktorú nikto z nás do konca svojich dní 

nikdy nezabudne. Preto si to užívajte a nerobte si zo školy ťažkú 

hlavu berte ju ako ďalšiu prekážku, ktorá je súčasťou vášho 

života, ktorý je nimi preplnený.  

 

MARTINA KRIŠTANOVÁ – 10. VS 

„Príroda dokáže existovať bez človeka, ale človek bez 

prírody nie“ 

- svoju prácu neodovzdala v elektronickej forme 

KATARÍNA HAMARIČOVÁ – 11. VS 

Tajomstvo prírody 

 Keď sa Wendy už snáď po stý krát opýtala, prečo si 

nemôže odtrhnúť kvetinku, Erlon stratil nervy. “Veď sú krásne, 

mám ich rada, v dome nemáme  kvetinky, chcem si ich vziať so 

sebou,“, Povedala Wendy so psími očami upretými na svojho 

staršieho brata. „Dobre vieš, že kvety a ani nič živé si trhať 

nemôžeš, je to zakázané,“ odvetil jej Erlon. „ Veď to nikto 

nezistí, no tak prosím,“ prosíkala ďalej Wendy a poskakovala 

okolo brata. Jej kučeravé ryšavé vlasy jej poskakovali okolo jej 

nádhernej tváre. Mala oči zelené, ako najjasnejší list 

v trblietavých slnečných lúčoch. Boli živé. Presne tak ako aj ich 

majiteľka. Na to, že bola elfka, bola celkom maličká, ale ako 

rodičia dúfali, snáď z toho vyrastie. Erlon sa pozeral na Wendy 

a zastavil ju, „ Nie, nemôžeš. Vydrž ešte chvíľu a pochopíš prečo 

nesmieš ubližovať kvetom a ani ničomu živému.“ Kľakol si 

a nežne ju pohladkal po líci. Pozrel sa jej priamo do očí. „ Ak 

chceš mať doma kvetiny, nazbieraj ich semienka a zasaď si ich. 



 

 

Tak ich budeš mať stále na očiach a každý deň budeš obdivovať 

ich krásu, dobre?“ Postavil sa, postrapkal jej vlasy a odkráčal. 

 Malá Wendy nechápala prečo si tú kvetinku nemohla 

odtrhnúť. No neskôr pochopila. Wendy pomaly kráčala za 

svojim učiteľom. Veľmi sa tešila na túto chvíľu. Predsa len 

čakala už pár rokov, aby dospela do tohto veku. Oči jej behali po 

okolí a hltala každú chvíľu, každý strom a kvet. Išli po úzkom 

kamennom chodníčku, kde sa najviac zmestil jeden človek. 

Okolo chodníčka rástlo toľko druhov kvetov najjasnejších farieb 

a odtieňov. Biele modré, červené, ružové, oranžové, zelené, 

fialové a veľa ďalších farieb s rôznymi veľkosťami a tvarom. 

Boli úžasné a Wendy ich tak milovala. Z výšky hľadeli na 

pestrofarebné kvety, obrovské stromy. Stromy takej veľkosti, že 

dovidieť na ich vrchol zo zeme nebolo možné. Konáre mali husté 

a obsypané drobnými lístočkami zelenkavej farby. Tvorili zelené 

nebo nad elfskou ríšou. Prenikali cez ne len lúče slnka a tie 

vytvárali cez deň zlatozelenú auru. Boli to Valari, elfské stromy, 

ktoré chránili elfov pred nepriateľmi. Čistinky, kde nerastú 

Valari sú posypané pestrofarebným kobercom kvetov a sú plné 

slnečných lúčov. Učiteľ viedol Wendy na jednu z mála čistiniek. 

„ Dnes sa naučíš pochopiť prírodu,“ hovoril a stále kráčal, až 

vošiel na lúku. Keď Wendy vkročila na čistinku, omráčil ju náraz 

toľkého svetla. Nebola zvyknutá na priame slnko. „Teraz ti 

ukážem, prečo si my elfovia toľko vážime prírodu. A taktiež aj 

dôvod, prečo nesmieš trhať kvetiny,“ povedal a s úsmevom sa 

otočil k Wendy. Bol vysoký s jemným strniskom. Ostré črty 

tváre pôsobili očarujúco a pritom múdro. Havranie vlasy mal 

roztrapatené vetrom. Oblečený mal elfský habit v tmavomodrej 

farbe. Oproti Wendy, ktorá mala na sebe slabo zelené šaty, 

obšívané zlatou niťou, bol oblečený dosť jednoducho. Pár rokov, 

ktoré ubehli odvtedy, ako si zasadila svoje prvé, vlastné kvety 

doma v záhrade, jej len pridali na kráse. Každý závidel tú tvár 

a nádheru. Jej vlasy v záplave slnka žiarili a splývali až po pás.“ 

No tak, už mi všetko povedz, som tak nedočkavá,“ začala 

rozprávať a usmievala sa na všetko okolo,“ som zvedavá, čo 

nového ma naučíš.“ „ V podstate sa budeš učiť ty sama,“ 

povedal. Wendy s upretými očami hľadela na svojho učiteľa 

a čakala, čo povie ďalej. „ Táto lekcia bude o rozprávaní. Ja ti 

nepoviem nič. Všetko totižto uvidíš ty. Svojimi očami, mysľou 

a dušou. Ja ťa iba navediem Všetko ostatné budeš musieť 

zvládnuť sama,“ s pokojom jej povedal a čakal ako bude 

reagovať. Wendy sa vystrela a na tvári sa jej mihol úsmev.“ 

Takže som vlastne nepotrebovala ani učiteľa.“ Založila ruky 

v bok a uškŕňala sa na neho.“ Tak ja čakám niečo neskutočne 

brutal epické a ty mi povieš, že budem iba sedieť a čumieť? No, 

pekné od teba. Vlastne od vás,“ zaškerila sa a odcupitala 

k veľkému kameňu, na ktorý si sadla.“ Tak čo mám robiť?“ 

.spýtala sa. Učiteľ podišiel k Wendy a sadol si ku nej. Slnko bolo 

priamo nad nimi a svietilo svojimi teplými lúčmi. „Zatvor si oči. 

Vnímaj všetko okolo seba. Vnímaj každé steblo trávy, každý 

kvet, každého živočícha,“ potichu jej povedal, „ O dve hodiny po 

teba prídem a jediná tvoja úloha je vžiť sa do každého živého 

kúsku tejto čistinky. Potom mi porozprávaš, čo si sa naučila. 



 

 

Môžeš začať,“ vstal a v tichosti nechal Wendy vo svojich 

myšlienkach. Kým si uvedomila, že odchádza, už tam nebol. 

Mala toľko otázok, no na tie jej odpovie keď príde. Celkom sa 

potešila takejto jednoduchej úlohe. Zbožňovala prírodu. Jemné 

voňavé kvety, obrovské stromy a teplý vánok, ktorý jej každý 

deň hladil tvár. Pozrela sa na mravenisko, ktoré bolo len kúsok 

od jej kameňa, na ktorom sedela. Drobné mravčeky sa hemžili 

všade, kde sa pozrela. Na strome sa mihla veverička a pod 

oblohou lietali vtáky. Zatvorila oči a vnímala všetok ten život, 

ktorý dávala príroda, tú krásu a vznešenosť. „Zvieratám dáva 

stravu a obydlie. Rastlinám pôdu a živiny. No a elfom zasa 

priestor na život. Čo by sme si bez nej počali? Ako by sme bez 

nej fungovali?“ pýtala sa Wendy sama seba a bola uchvátená 

životom okolo seba a darom, ktorý nám dala príroda. Wendy, 

očarená prírodou a myšlienkami pri nej si ani nevšimla, že ubehli 

dve hodiny a jej učiteľ už kráčal po lúčke smerom ku nej. Keď 

ho konečne zazrela, zarazila sa . Zoskočila z kameňa 

a zahanbene sa zavrtela. „ Tak čo? Ako ti to išlo?“ pýtal sa, „ 

Dozvedela si sa niečo?“ „No, vieš. Ja som sa trochu zamyslela. 

Nerozmýšľala som tak nad tým,“ hovorila Wendy a pomaly si 

zase sadla na kameň. „ A čo si teda celý čas robila? Naháňala si 

motýle?“ so smiechom sa spýtal a prisadol si ku nej. Wendy sa 

zahľadela na neďaleký strom a začala rozprávať. „Nie, nič som 

nenaháňala. Ale, keď sa tak zamyslím, vlastne som aj robila, čo 

si mi kázal. Premýšľala som o prírode. O našom domove. 

Udivujem ma to všetko. Nikdy som sa nad ničím nezamýšľala, 

všetko mi prišlo prirodzené. Vzduch, ktorý dýcham a vodu, ktorú 

pijeme nám dala Matka Zem. Taktiež aj domov a vlastne celú tú 

krásu okolo nás, Už som pochopila prečo ju nemáme ničiť 

svojimi malichernosťami. Ak si ju nebudeme vážiť, nakoniec nás 

zničí,“ zamyslene rozprávala, „ešte, že sme si to uvedomili, 

však? Nám príroda pomáha, ochraňuje nás,“ hovorila s úsmevom 

Wendy. „ Áno, máš pravdu. No nebolo to vždy takto. Kým sme 

si uvedomili, čo pre nás príroda robí, veľmi sme jej ublížil. My 

sme sa polepšili a dúfame, že aj ostatné rasy si uvedomia 

vzácnosť, ktorá nám je daná,“ zamyslene hovoril. Slnko už 

pomaly zapadalo za stromy a vytvorila sa nádherná scenéria. 

Oranžová farba zapadajúceho slnka ožarovala celé okolie lúky. 

Stromy nabrali zlatohnedý odtieň a pripomínali akúsi klenbu nad 

morom života.“ Už som pochopila to tajomstvo prírody. Príroda 

dokáže bez nás existovať. No my bez nej nie.“ 

DIANA AŠTARYOVÁ – 3. VS 

Jeden citát hovorí: „Zo všetkých živočíchov sa vie iba človek 

smiať, mali by sme si preto uvedomiť, že pánom na zemi nie je 

človek, ale príroda“. Takže, čo je to vlastne príroda, keď je taká 

vzácna? Príroda. Všetko vznešené, čo nás obklopuje. Vesmír, 

planéty i samotná Zem. Moria i súš. Vzduch, voda a oheň. 

Živočíchy a aj človek. Skúsme sa na chvíľu zamyslieť nad tým, 

aká je krásna naša príroda. Má svoje čaro. Okúzlila už nejedno 

ľudské oko a stále viac vábi všetko vôkol nás. Už len obyčajný 

les nás dokáže upokojiť a povzbudiť. To čisté a priezračné 

jazierko, v ktorom sa odráža jas slnka. Tie farebné kvety, ktoré 



 

 

rozvoniavajú všade navôkol. Pyšné vysoké stromy, ktoré na 

každého dozerajú a čakajú, či si niekto pod nimi neoddýchne 

a zabudne na všetky starosti. Pomedzi konáre poletujú šantiace 

sa motýle, ktoré nám ukazujú, aby sme nezabúdali na lásku. 

Pracovité včely, ktoré zbierajú peľ a tým ešte viac skrášľujú 

kvety. Štebot vtákov, ktoré nám vyhrávajú tie najkrajšie piesne 

sveta. Všetko je tak nádherné, v dokonalej rovnováhe, 

v dokonalom súlade. Tak prečo tieto veci ničíme? Kedysi bol 

človek závislý len na prírode. Lovil zvieratá a zbieral plody. 

Neskôr sa človek stal viac samostatnejším, obrábal pôdu 

a pestoval obilniny, ale nikdy sa od nej úplne neosamostatnil. 

A nakoniec človek prírodu ťažko ranil svojimi zásahmi. Vôbec si 

ju neváži. Ťaží suroviny, rúbe stromy a tým ničí pľúca Zeme. 

Berie a nič nedáva. No medzi najväčších znečisťovateľov 

prírody patrí priemysel. Vypúšťajú sa jedovaté látky do vody 

a plyny do ovzdušia, to škodí zvieratám, ba dokonca aj nám, len 

si to neuvedomujeme. Vyhadzovanie odpadkov, kde sa nám 

zachce, prírode určite nepomáha, len ju ťaží. No keď si to tak 

zoberieme, príroda sa nám stále snaží dať všetko, čo má. 

Každým dňom sa obnovuje, aby sme my mohli žiť. Ale určite to 

tak nebude donekonečna. Jedného dňa ju človek tak oslabí, že 

nám nebude vládať vyrobiť kyslík ani na jeden nádych, a to 

nehovorím o všetkých zázrakoch, ktoré sú potrebné pre náš 

život. Pomsta prírody bude krutá. Záplavy, zosuvy pôdy, tornáda 

a otepľovanie. Len my sami sa môžeme rozhodnúť, ktorou 

cestou sa poberieme a či si vyslúžime česť nazývať sa korunou 

tvorstva. Zem aj životné prostredie zanechávame našim deťom. 

Je len na nás, ako sa budú mať. Veď Zem je naša Matka. Ona nás 

šatí, dáva nám jesť. A tak by sme mali pouvažovať, čo môžeme 

spraviť pre naše životné prostredie, lebo príroda dokáže 

existovať bez človeka, ale človek bez prírody nie. 

 

PATRÍCIA ILLEŠOVÁ - 4.VS 

 

„Príroda dokáže existovať bez človeka, ale človek bez prírody 

nie!“ 

 

Žijeme v prostredí, kde nás obklopuje z každej strany príroda. Je 

v rozličných podobách a ako nejedná parádnica sa rada prezlieka 

do pestrofarebných šiat. Predstavujú ich naše ročné obdobia a to 

jar, leto jeseň a zima. Prírode trvalo neuveriteľne veľa rokov aby 

sa dostala do fázy, v ktorej je dnes. Nespútaná kráska, divoká 

a prekrásna. Kým ľudia nezačali preberať jej žezlo a pretvárať ju 

na svoj obraz. Z mohutných stromoch, ktoré mali v pňoch 

vpísanú minulosť našich predkov sa stavali domy a nakoniec na 

zemi a našej prírode vládnu ľudia, ktorí túžia pomoci. Bojovali 

proti seba aj brat proti bratovi bez zamýšľania sa koľké trápenia 

prinášame našej planéte. Už stáročia sa naši predkovia snažili 

uchovať si našu planétu pre svoju budúcu generáciu. No časy sa 

menia a doba je už teraz iná. Ľudí viac zaujíma novodobá 

technológia ako príroda okolo nich. Z našej generácie sa stáva 

otrok modernej doby. Naša príroda odvtedy tíško trpí a nemôže 



 

 

robiť nič. Môžeme vidieť rozdiely aká panenský čistá je príroda 

tam, kde ešte ruky márnotratného ľudstva nestihli napáchať 

škodu. Nie nadarmo sa však hovorí, že príroda bez nás dokáže 

žiť, kým my bez nej sme stratení. Sme doslova závislí na 

surovinách a produktoch, ktoré z nej získavame. Príroda nás však 

nepotrebuje. Produkuje si všetky potrebné produkty, ktoré 

k svojmu bytiu potrebuje. Zelené rastliny produkujú kyslík, 

zvieratá sa starajú o rovnováhu v prírode. Znie to nádherne, ba 

priam rozprávkovo. Pravda je však taká, že našim počínaním 

s ňou ničíme jej prirodzenú krásu. Ideály dnešnej doby sú až 

priveľké. Ľudia vidia len to čo chcú a sami si dookola opakujú, 

že to takto má byť. Ak sa však pozrieme po celom svete 

a nahliadneme do niektorých krajín, uvidíme biedu, smrť 

a utrpenie. A je to predovšetkým naša vina. Berieme prírodu a jej 

dary ako samozrejmosť. Nectíme si ju a neprechovávame voči 

nej žiadnu úctu. Ešte však nie je neskoro.  Ako som už 

spomínala, ešte stále sú na svete miesta, kde je príroda 

nepreskúmaná, divoká a presne taká aká bola v minulosti. 

Ľudská noha má čo robiť, aby sa na celé územie vôbec dostala. 

Práve preto, na týchto miestach vynikajú tie najkrajšie príbehy 

písané životom. Vtedy sa zamyslíme nad našimi  životmi a malú 

chvíľku postojíme. Chceme vidieť našu prírodu trpieť a nič s tým 

nerobiť? Alebo jej chceme pomôcť a niečo pre ňu urobiť. Ak si 

odpovieme na túto otázku zistíme, že vy ste na ňu odkázaný, 

kým ona by bez vás pokojne žila ďalej. Niekedy je však neskoro. 

A to veľa ľudí nechápe. Preto týmto vyzývam ľudí, ktorí ešte 

vždy veria v nápravu, aby len nepohodili rukou, keď budú mať 

najbližšie príležitosť. pomôcť našej prírode. Či už recykláciou,  

zbieraním odpadkov. Spojme sa ľudia a zachráňme ešte to, čo z 

našej nádhernej planéty ostalo. A preto, keď sa nabudúce budete 

musieť rozhodnúť medzi tým, či si sadnete za počítač a pozriete 

si ďalší film alebo budete môcť niečo spraviť pre prírodu, 

vyberte si tú druhú možnosť. 

SIMONA DUROVÁ – 4. VS 

 

„Príroda dokáže existovať bez človeka, ale človek bez 

prírody nie!“ 

Je krásne aprílové ráno. Moje oči nie a nie otvoriť. V hlave mi 

znejú len tóny prírody, ktorá ma obklopuje. Netuším, kde som. Je 

to sen alebo realita? Rozhodnem sa oči neotvoriť a ostať žiť 

v tomto prekrásnom, no pre mňa ešte neznámom svete. Otvorím 

dvere, cítim pokoj. Všetko je tak krásne. Žltá, zelená, ružová, 

oranžová...Pokoj, mier a láska. Toto všetko je tu, no ja tomu 

neverím. Je to ťažké. Viete, je to ako keď stretnete človeka 

a máte pocit, že ho poznáte celý život, ale v skutočnosti ste sa 

s ním ešte nikdy nestretli. Je to presne to isté. V tomto prípade to 

síce nie je človek ale je to ona sama, v celej svojej kráse. 

PRÍRODA. Vidíte to, počujete to. Pocity vám napĺňajú mozog, 

srdce a napokon každý jeden kúsoček vášho tela. Neovládate to. 

Po chvíli si uvedomíte, že ste v úžase. Príroda vo vás vyvoláva 

obdiv a vy ste jeden človek, jediný, ktorý toto vidí. Ona je naša 



 

 

mama, ktorá sa o nás stará a dovolím si povedať, že jej vďačíme 

za život. Ako by existoval človek bez prírody? Neexistoval by. 

Život je neuveriteľná vec, ktorú mnohí z nás nechápu. 

Nedokážeme si vysvetliť ako to celé funguje. Stromy nám dávajú 

kyslík, rastliny a zvieratá potravu, vďaka slnku vidíme svet vo 

svetle farieb a dokonca i nočná obloha nám toho veľa prezrádza. 

Predstavme si, že ležíme uprostred lúky posiatej čerstvo 

vykvitnutými kvetmi, vtáčiky štebocú, slnečné lúče nám hrejú 

líca a jemný vánok nás hladí po duši. Je to ako sen, však? Som 

rada, že tento svet krásnych predstáv ešte existuje. Áno, 

predstavy a sny sú krásne, ale krajšie sú, ak sú naplnené. Vidím 

ďalšie dvere, no neviem sa rozhodnúť, či ich otvoriť. Som 

odvážna, skúsim to. Otvorím dvere, už cítim pokoj. Viem, že 

som sa ocitla v realite. Oči držím zatvorené, ale je neskoro. 

Necítim sa dobre, necítim pokoj, mier ani lásku. Ona mizne 

PRÍRODA. To my ju ničíme. Ale príroda je silná, je to silný 

čarodej. Dokáže sa ubrániť a vybojovať si svoje, vystačí si bez 

nás. Rešpektujem ju. Ona nás nepotrebuje, bola tu už dávno pred 

nami. Je zvláštne vidieť ako príroda dokáže existovať bez 

človeka, ale človek bez prírody nie. Ak ona bude cítiť našu 

lásku, láska sa vráti k človeku. 

 

PATRÍCIA ILLEŠOVÁ 4.VS 

 

Žijeme v prostredí, kde nás obklopuje z každej strany príroda. Je 

v rozličných podobách a ako nejedná parádnica sa rada prezlieka 

do pestrofarebných šiat. Predstavujú ich naše ročné obdobia a to 

jar, leto jeseň a zima. Prírode trvalo neuveriteľne veľa rokov aby 

sa dostala do fázy, v ktorej je dnes. Nespútaná kráska, divoká 

a prekrásna. Kým ľudia nezačali preberať jej žezlo a pretvárať ju 

na svoj obraz. Z mohutných stromoch, ktoré mali v pňoch 

vpísanú minulosť našich predkov sa stavali domy a nakoniec na 

zemi a našej prírode vládnu ľudia, ktorí túžia pomoci. Bojovali 

proti seba aj brat proti bratovi bez zamýšľania sa koľké trápenia 

prinášame našej planéte. Už stáročia sa naši predkovia snažili 

uchovať si našu planétu pre svoju budúcu generáciu. No časy 

sa menia a doba je už teraz iná. Ľudí viac zaujíma novodobá 

technológia ako príroda okolo nich. Z našej generácie sa stáva 

otrok modernej doby. Naša príroda odvtedy tíško trpí a nemôže 

robiť nič. Môžeme vidieť rozdiely aká panenský čistá je príroda 

tam, kde ešte ruky márnotratného ľudstva nestihli napáchať 

škodu. Nie nadarmo sa však hovorí, že príroda bez nás dokáže 

žiť, kým my bez nej sme stratení. Sme doslova závislí na 

surovinách a produktoch, ktoré z nej získavame. Príroda nás však 

nepotrebuje. Produkuje si všetky potrebné produkty, ktoré 

k svojmu bytiu potrebuje. Zelené rastliny produkujú kyslík, 

zvieratá sa starajú o rovnováhu v prírode. Znie to nádherne, ba 

priam rozprávkovo. Pravda je však taká, že našim počínaním 

s ňou ničíme jej prirodzenú krásu. Ideály dnešnej doby sú až 

priveľké. Ľudia vidia len to čo chcú a sami si dookola opakujú, 

že to takto má byť. Ak sa však pozrieme po celom svete 

a nahliadneme do niektorých krajín, uvidíme biedu, smrť 



 

 

a utrpenie. A je to predovšetkým naša vina. Berieme prírodu a jej 

dary ako samozrejmosť. Nectíme si ju a neprechovávame voči 

nej žiadnu úctu. Ešte však nie je neskoro. Ako som už spomínala, 

ešte stále sú na svete miesta, kde je príroda nepreskúmaná, 

divoká a presne taká aká bola v minulosti. Ľudská noha má čo 

robiť, aby sa na celé územie vôbec dostala. Práve preto, na 

týchto miestach vynikajú tie najkrajšie príbehy písané životom. 

Vtedy sa zamyslíme nad našimi životmi a malú chvíľku 

postojíme. Chceme vidieť našu prírodu trpieť a nič s tým 

nerobiť? Alebo jej chceme pomôcť a niečo pre ňu urobiť. Ak si 

odpovieme na túto otázku zistíme, že vy ste na ňu odkázaný, 

kým ona by bez vás pokojne žila ďalej. Niekedy je však neskoro. 

A to veľa ľudí nechápe. Preto týmto vyzývam ľudí, ktorí ešte 

vždy veria v nápravu, aby len nepohodili rukou, keď budú mať 

najbližšie príležitosť. pomôcť našej prírode. Či už recykláciou, 

zbieraním odpadkov. Spojme sa ľudia a zachráňme ešte to, čo z 

našej nádhernej planéty ostalo. A preto, keď sa nabudúce budete 

musieť rozhodnúť medzi tým, či si sadnete za počítač a pozriete 

si ďalší film alebo budete môcť niečo spraviť pre prírodu, 

vyberte si tú druhú možnosť. 

 

ALEXANDRA KROMKOVÁ – 9. VS 

Život 

Niekedy máš chuť plakať,  

Inokedy sa smiať, 

Nechápem, že sa necháš zmiasť. 

Prečo ťa trápia druhí? 

Žijú tvoj život ony, či ty? 

Sledujú tvoj život, lebo v ich sa nič nedeje,  

Zaujímajú sa o teba, im to len prospeje. 

Vidia, že žiješ a robíš všetko srdcom, 

Občas potrebujú radu „mudrcov.“ 

Ukáž im, že v živote sa dá veľa zažiť,  

Netreba k tomu veľa, len sa občas snažiť.  

Veď nádej umiera posledná, ostáva jediná,  

Aj vtedy je s tebou, keď máš tmavé dni, 

Vtedy zdvihni hlavu a dívaj sa na hviezdy. 

Ony majú tú moc ulahodiť očiam aj srdcu, 

Nerady ťa vidia smutnú.  

No len ty si môžeš vybrať cestu, 

Vyber sa k svojmu obľúbenému miestu. 

Tam niekde v hĺbke prírody,  

Sa vždy nejaký zázrak zrodí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ALEXANDRA ŠAFÁROVÁ – 1. VS 

Čierna a biela 

 

 

Keď je noc, ja mám deň. 

Keď plačem, smiať sa chcem. 

Keď vo mne vrie nenávisť, ja túžim po láske.  

Keď chcem byť dospelá, niet stopy po vráske. 

Keď tajne svoje ja hľadám, vždy kúsok zo seba stratím.  

Keď pobalená odchádzam, za každým sa k sebe vrátim.  

Keď odhalím čiernu farbu, vzápätí sa zmení na bielu.  

Zvony mi už odzvonili, ako každú nedeľu.  

Keď leto je, ja túžim po snehu.  

Keď verný je, prisúdim mu neveru.  

Keď zima je, ja túžim po slnku, po tráve.  

Moje myšlienky zatiaľ blúdia v ďalej Šírave.  

Keď smiem utekať, ja radšej zvolím pomalší krok.  

Keď teším sa na ďalší týždeň, vlečie sa ako jeden rok.  

Keď šedé mraky zaplavia nebo, ja vidím stále len azúrovo modrú 

oblohu.  

Keď snívam o hrade, či zámku, nájdem vždy len stodolu.  

Keď príde tá chvíľa, že skromnosť ma zavalí,  

Moja duša je bohatšia, a tak vystúpim na druhej koľaji.  

Keď mráz je oveje ma letný vánok.  

Keď plná energie som, príde na mňa sladký spánok.  

Keď túžim byť spútaná, dávajú mi slobodu.  

Keď vojnu vyvolám, ponúknu mi dohodu.  

Keď sa na oblohe jasné slnko zjaví a sprevádza ho silný hrom, 

Z ničoho nič dobro a zlo pobijú sa vo mne, nastane zlom.  

Sú ti známe – čierna a biela. 

V jednej je diabol, druhá podobá sa na anjela.  

Sú tak veľmi odlišné, 

Napriek tomu majú niečo spoločné. 

Keď všetky spomienky sa vynárajú, 

Čierna a biela navzájom sa dopĺňajú.  

Veď i dobré v zlom býva, 

Kým zle v dobrom sa skrýva.  

Nezachráni ťa zázračná víla,  

Cestu ti ukáže tvoja vnútorná sila.  

Vtedy čierna a biela spoja sa v šedú, 

A odvtedy moje srdce je plné medu. 

Dokážeš sa rozhodnúť, ak máš pevnú vôľu. 

Veď čierna a biela budú naveky spolu.  

 

 

 

 

 



 

 

DOMINIKA BEMBERÁKOVÁ A TIMEA 

MAĽAKOVÁ – 3. VS 

Slonia akrobatka 

 

V ríši snov sa Vám stala taká vec. 

Cirkus Elefante kúpil slonov päť,  

Bol to Jumbo, Milky, Puky,  

K tomu Líza a tiež Luky. 

Tieto smutné slony mále, 

Nepoznali lásku práve. 

 

Bol to Luky, ktorý kdesi videl lásku: 

Tu akrobatku svetlovlásku. 

Nebola to obyčajná deva,  

 

Totiž bola cirkusová „akvabela“ 

Vlasy mala blond, oči modré,  

Z toho vyplýva, len to dobré.  

 

 

 

 

 

Oči z nej nevedel spustiť nik. 

Bola krásna, šikovná a zároveň fit.  

 

Raz si Elka všimla čosi –  

Že sa na ňu díva ktosi, nebol to nik zvláštny, 

Bol to Luky krásny.  

 

Puky stále nič nerobil, len Lukyho prehovoril, 

Aby sa Elke prihovoril. 

Elka by mu nerozumela, lebo sloňou rečou nevravela. 

Luky nechcel prestať o Elku bojovať. 

Preto sa začal učiť, ako vo svete ľudí fungovať. 

No tie pravidlá sa mu zdali príliš ťažké, 

Tak si zbalil kufre a žil na Aljaške. 

 

A po čase niekto prišiel, 

Zbalil Elku a odišiel.  

Keď obleteli celý svet, 

Vrátili sa potom späť.

 

Koncom leta sa začal cirkus baliť, 

V tom začalo Elku srdce trápiť, 

Rozmýšľala čo jej chýba, 

Keď to zistila, začala sa hýbať.  

A nočná mora ju začala stíhať.  

Vtom zazvonil budík, zlý sen odplašil. 

A Elke na tvári úsmev vyčaril. 

 



 

 

 

 

 

 

Medziinternátna  súťaž sa konala 26. 05. 2016 pod záštitou p. riaditeľky Ing. Kataríny Takácsovej. 

Súťaž organizovali p. Ing. V. Palmovská, Bc. J. Čikoš, p. M. Šutorová 

Zúčastnilo sa 6 stredoškolských košických internátov: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Povesť o vranách pri Topli  

 
 

Hore Topľou odpradávna viedla stará cesta. Kupci po nej chodievali z uhorskej krajiny do Poľska. A kde boli kupci, tovar i peniaze, nikdy nechýbali ani 

zlodeji a zbojníci. Nuž veru aj kupcov okolo Tople neraz tak ozbíjali, že sa potom ďalej poberali s holými rukami. Jedného dňa sa viezol na voze mladší kupec. 

Vraj bol na trhu v Bardejove a chcel čo najskôr dôjsť do Trebišova, lebo tam ho už iní priatelia – kupci očakávali. Ale nedošiel. Keď bol už na ani nie hodinu 

vzdialený od mesta, zastali mu cestu neznámi chlapci a skričali na neho: “Stoj, človeče, sem dušu alebo dukáty!“ Kupec sa ohradil :“A či sa takto patrí, iba tak 

pre nič za nič pobrať, čo ste si nezarobili?“ Zbojníkov strašne napálila táto reč a jeden z nich, iste ten najhlavnejší, pleskol ho po ústach a ešte zreval: “Vidím, 

že máš veľký jazyk, teraz nezabudneš, že si sa staval proti našej vôli.“Kupec už od tej chvíle ani nevedel, čo sa s ním robí. Keď otvoril oči, nevidel okolo seba 

nič iba šašinu a husté lesy. Najviac sa však zľakol, keď zôkol-vôkol krákali veľké vrany. Lenže nie tak zvyčajne ako iné vrany, ale strašne, že mu prechodili po 

celom tele zimomriavky od hrôzy. Ešte nikde inde tieto vtáky tak neškriekali. No kupcovi iba vtedy studený pot vystúpil na čelo, keď zbadal, že je celý od 

hlavy po päty zviazaný. A vrany jednostaj krúžili a škriekali, až mu zalíhalo v ušiach. Ak mu dakto nepomôže, zahynie hladom. A darmo bude volať. Pre tie 

vtáky jeho hlas ďaleko nedôjde. Nuž znova zatvoril oči a nevedno, či spal, alebo ležal v bezvedomí. Ale predsa sa ešte raz zobudil, lebo zrazu pocítil, že už nie 

je sputnaný a že nielen ruky, ale aj nohy ani čo by mu povolili. Bál sa otvoriť oči, ale napokon sa predsa len osmelil. A čo nevidel? Okolo seba svetlo a nad ním 

usmiaty človek, čo mu vraví: „Už som si myslel, že sa ani neprebudíš.“ „Veď aj mne sa už zdalo, že som skôr nebohý ako živý,“ zašepkal kupec a díval sa na 

človeka, čo sa nad neho nakláňal. Opovážil sa ho spýtať: “A ty ktože si? Či ťa dakto ku mne poslal, alebo si na mňa naďabil iba tak nevoľky?“ A chlap na to: 

“Bývam v tomto kraji a chytal som ryby. Lenže vrany ako škriekali a krúžili ponad šašiny pri rieke, že som nevydržal, aby som sa nepozrel, či tam dakto 

neleží.“ A ten človek, čo našiel kupca ležať poviazaného, nepopustil ho z rúk ani vtedy, keď už stál na nohách a chcel odísť. Aj mu jednostaj radil, aby nikde 

nešiel, lebo ďaleko nedôjde. A dodal: “Tento kraj je bohatý. Všetko v ňom nájde, čo treba, aby ľudia dobre žili. Tu ostaň, kým prídeš k sebe.“ Kupec z toho 

kraja viac neodišiel. Hneď neďaleko Tople si postavil domček. A ešte aj iní v ten rok k nemu prišli. Tak sa im pri ňom zvidelo, že sa im nechcelo odísť. Po 



 

 

rokoch tam vyrástla osada, neskôr veľká dedina a potom mesto. Najprv sa vraj tá osada volala Vrania i Vranie, lebo vraj nikde nebolo toľko vrán ako na okolí 

tej osady. A keď sa z dediny stalo mesto s murovanými domami, dali mu meno Vranov. 

 

Povesť o Čertovej skale 

 Jedného dňa pri rieke Poprad pri meste Stará Ľubovňa zastavili jazdci, ktorým velil starý šľachtic Ľubovenský. Tomu sa okolitá 

krajina tak zapáčila, že sa ešte v ten istý deň rozhodol postaviť hrad na skalnom kopci oproti mestečku. Na druhý deň jeho synovia s 

pomocníkmi urobili základy budúceho hradu a pomenovali ho po svojom otcovi- Ľubovňa. Avšak v noci všetko, čo bolo postavené cez 

deň, zmizlo, a tak sa to stále opakovalo. Smutný Ľubovenský zistil, že miesto, kde chcel postaviť hrad, patrí zlej čarodejnici. Vybral sa 

teda za ňou a požiadal ju o povolenie dokončiť na tom mieste svoj hrad. Zlá čarodejnica súhlasila pod podmienkou, že jej zapredá svoju 

dušu. Po ťažkom rozhodovaní Ľubovenský súhlasil, pretože chcel toto sídlo nechať svojim synom. Na ďalší deň už hrad zažiaril v plnej 

kráse a všetci sa tomu veľmi potešili. Starý Ľubovenský ale nemal dušu na mieste, a tak odišiel do neďalekého kláštora a tu sa 

vyspovedal z veľkého hriechu. Zlá čarodejnica sa dozvedela o jeho zrade a rozhodla sa hrad zničiť. Uchopila do rúk obrovskú skalu, ale 

keď sa priblížila k hradu, zaznel večerný zvon z neďalekého kláštora. Čarodejnica stratila moc a veľký balvan namiesto na hrad padol na 

breh rieky Poprad. Starý Ľubovenský zmierený s Bohom ešte dlho šťastne žil na tomto hrade a po ňom jeho synovia, aj vnuci. O zlej 

čarodejnici už nikdy nikto nič v tomto kraji nepočul, ale veľký balvan, ktorého prezívajú Čertová skala, pri dedine Hajtovka môžete 

vidieť aj dnes.  

 

 

 



 

 

Mátoha 

 

Lokalita: Víťaz 

 

Pálili sme pálenku voľakedy zo žita, alebo jak jeseň bola zo sliviek sa slivovica pálila no a to bolo zakázané.  

Keby že udali tak chodili žandári, ktorých volali hakaristi. Rozhádzali aj celý dom? aby našli rúrky, čo sa pálila ta pálenka. A stará 

mama oni prepaľovali dajak na 3 razy, aby bola kvalitná. Na svadbu chodili až z Jakloviec kupovať pálenku ku nim, že si objednali 

dopredu. Tiež mám zážitok, na ktorý sa pamätám, ale tak matne. 

Bol si k nám mládenec objednať pálenku. A sedeli tak za stolom v kuchyni a babka núkali akú chce totu pálenku. Zrejme sa pripil to už 

ja neviem, no a išiel domov peši, nechodili tak autobusy. A šiel tiež okolo potoka, ktorým sa dalo dôjsť do doliny, k píle. Býval tam len 

jeden starý pán a na ulici boli len dve cigánske rodiny, ktoré hrávali na svadbách. Že vraj zašiel až za pílu. A potom, že zbadal svetielko 

nejaké a ho vodilo po tých skalách a po brehoch, po vode, po potoku. 

Od nás odchádzal okolo 20:00 večer, možno. Po polnoci bolo a svietilo sa u nás v kuchyni. A to svetlo naše, z nášho domu, okolo toho 

potoka, že to nebolo zastavané. Tam neboli ani vŕby, ani stromy, že to bolo vidieť až dole do doliny. Prakticky až ku krížu. On za tým 

svetlom ako sa vymotal  z tých skál a zo všetkého. Dotrhaný, dobitý, skrvavený, sa za tým svetlom vrátil až k nám. Keď zabúchal na 

dvere, babka vyšli von, mu hovorili: „Preboha, ty tu čo robíš? Už si mal byť doma.“ Ostal taký, no vystrašený: „Ja neviem, ale mne sa 

asi dačo stalo. Ja neviem, kde som chodil. Čo ma vodilo dakde. Nejaká mátoha predo mnou vždy vyšla a stále ma volala. Ja šiel som za 

ňou.“ Nevedel, kde bol, čo robil, ale vrátil sa po polnoci k nám. 

Ľudia veľa spomínajú, že boli mátohy kadejaké, vodilo ich. Stratil orientáciu proste ako došiel do údolia. Ako dieťa si pamätám, že sa 

niečo o doline hovorilo. Ani furmani, čo s vlnami chodili, nechceli tam v noci chodiť, že tam bola nejaká nedobrá energia v tej doline, 

medzi tými skaliskami. To aj do mlyna, keď sme chodili mlieť zrno, tak vždy sa šlo kým sa ešte brieždilo alebo skoro ráno. 

 

http://povestislovenska.sk/matoha/


 

 

                            

Bol vybudovaný na Garbanovej ulici pri Strednej priemyselnej škole hutníckej. 

Odovzdaný bol do užívania v roku 1966. Vedením bol poverený Štefan Kurilla. 

Najdlhšie pôsobiacim riaditeľom školského internátu bol Zoltán Mirek (1967-1991). 

 

1. Názov: Domov mládeže na Garbanovej ulici 

2. Názov: Domov mládeže Antona Garbana 

3. Názov: Školský internát Antona Garbana 

 
 Významný deň  

 

 

sa zapíše do dejín.  

          Pozvaní hostia zaplnili krásne vyzdobenú aulu na Strednej odbornej škole automobilovej na Moldavskej č. 2 

o 12
30 

hod.  

             Programom sprevádzala Mgr. Zuzana Bobriková (hovorkyňa KSK).  

             Slávnostný príhovor  mali p. riaditeľka ŠI Ing. Katarína Takácsová a Ing. Ondrej Bernát – riaditeľ Úradu KSK  

             Boli ocenení najdlhšie pôsobiaci zamestnanci v školskom internáte.  

            Slávnosť vyvrcholila v školskej jedálni vyberanými jedlami, ktoré pripravili samotné naše kuchárky.  

           
Želáme Ti školský internát ešte aspoň ďalších 50 rokov existencie v Košiciach.  

        

 



 

 

 

 

Po škole hneď úsmev nahoď, veď je krásny deň! 

(vzťahuje sa to aj na dni, keď prší a je VKV – vybabraný košický vietor) 

Do cvičenia hneď sa pusti,  

mať pekné bruško nie je už len sen! 

Je to výzva, či to zvládneš,  

Je na tebe len...! 

Mysli na to, že pomôže ti to veľmi, 

 chrbtica už nebude tak bolieť ver  mi!  

Tak zatni zuby a poď makať,  

nie je to až taká smŕŕť! 

Je to radosť (leto láka). 

 

 

Dominika Bemberáková  a Timea Maľaková 3. VS 

Mysli ako protón  stále  pozitívne! 



 

 

 

 

Ďalší školský rok máme za sebou,  

prváci spoznali Košice, podarilo sa im určite aj zablúdiť, zvykli si na svojich 

učiteľov a tiež aj vychovávateľov.  

A my ostatní ďakujeme všetkým, že sme úspešne zvládli aj tento školský rok. Nie 

vždy nám však bolo do smiechu, ale sila vôle a osobnosti (a samozrejme aj šťastia) nás 

„potlačili“ do ďalšej životnej etapy. Prázdninový letný čas nám umožní načerpať nové 

sily, zabudnúť na zlé skúsenosti a myslieť pozitívne. Na dovolenke chytíme bronz, či 

zarobíme peniaze z brigád.  

 

A 4. septembra nás tu máte zas! 
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Tešíme sa na Vašu spoluprácu,  nápady a prípadne kritiky. 
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