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DÚHA 2019/2020     XXIV. ročník 

celoslovenská súťaž a výstava výtvarnej a literárnej tvorby detí 
 

 

SLOVO POROTY            VÝTVARNÁ TVORBA 

 
Práve otvárate zborník s ocenenými prácami detskej výtvarnej a literárnej súťaže DÚHA.                                        

Po prelistovaní prvých stránok sa môžete presvedčiť, že pestrofarebná DÚHA sa rozprestrela nad 
našim mestom Stará Ľubovňa aj v tomto náročnom období celosvetovej pandémie koronavírusu.  
Téma 24.ročníka bola vyhlásená koncom roka 2019, no je nanajvýš aktuálna  - Šťastné chvíle so 
svojimi blízkymi – akoby zobrazovala pocity všetkých obyvateľov nášho krásneho Slovenska. 

V tomto roku bolo do súťaže prihlásených 305 výtvarných prác zo 47 škôl Slovenska. Potešilo 
nás, že do DÚHY sa prihlásili aj nové výtvarné talenty zo škôl a miest, ktoré sa doteraz súťaže 
nezúčastnili. Zároveň sme skonštatovali, že k nám zablúdili aj práce z iných známych 
celoslovenských súťaží, napr. Vesmír očami detí a podobne. Prišli aj práce z bežnej vyučovacej 
hodiny výtvarnej výchovy, ktoré zhotovila celá trieda a vôbec nesúviseli  s témou súťaže. Boli to 
abstraktné dekoratívne kompozície a štylizované motívy zvierat (tento jav sa mimochodom každý rok 
opakuje). Porotu trápilo, že musela tieto práce vyradiť, pretože neboli vhodné ani na výstavu, tobôž 
nie na ocenenie. Aj tohto roku sú medzi ocenenými deťmi žiaci zo škôl, ktoré nám už tradične 
posielajú kvalitné kolekcie výtvarných prác. Mladí umelci od najmladších vekových kategórii z MŠ až 
po ZŠ a ZUŠ veľmi emotívne spracovali  tému súťaže – vyjadrili svoje väzby k členom rodiny, svoj 
domov pochopili ako citové zázemie a premýšľali aj o medziľudských vzťahoch, ako sú tolerancia, 
súcit, spolupatričnosť a pomoc druhým. Stvárnili to kombinovanými výtvarnými technikami, maľbou 
a grafikou, veľmi málo bolo čistých kresieb a malieb. Každý rok porota so záujmom hodnotí práce  
najmladšej vekovej kategórie žiakov MŠ a I. stupňa ZŠ, ktoré sú najpočetnejšie. Sú veľmi autentické, 
ako deti samy, svojou predstavivosťou a fantáziou. Práce starších žiakov sú najmenej zastúpené. 
Typickým znakom puberty je zvýšená kritickosť k sebe a svojmu okoliu a klesá aj záujem žiakov 
o výtvarný prejav. Žiaci ZUŠ poslali do súťaže veľmi rôznorodé práce. Najviac nás zaujali grafiky 
linoryty a suchá ihla zo škôl, ktoré každý rok posielajú veľmi kvalitné práce.  

 S radosťou môžeme konštatovať, že úroveň ocenených prác je veľmi dobrá. Vďaka patrí aj 
rodičom za ich podporu a zanieteným pedagógom, ktorí prenášajú lásku k výtvarnému umeniu na 
svojich žiakov.  

Želáme veľa tvorivých nápadov a fantázie do ďalšieho ročníka. 
                                                                                                                                                                                         
          Mgr. Eva Balboneová 
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DÚHA 2019/2020        XXIV. ročník 

celoslovenská súťaž a výstava výtvarnej a literárnej tvorby detí 
 

 

OCENENIA             VÝTVARNÁ TVORBA 

 

 

I.KATEGÓRIA – MŠ ( 5 – 6 rokov ) 
 

1. MIESTO: DÁŠKA HUDÁKOVÁ, 6 r., Šantíme so sestrou, MŠ Nová Ľubovňa, 065 11 Nová Ľubovňa 
2. MIESTO: ADAM ČASNOCHA, 6 r., Hráme sa s kocúrikom, MŠ Skalité- Ústredie 632, 023 14 

Skalité- Ústredie 
3. MIESTO: EMMA KRČMÁRIKOVÁ, 5 r., Moja rodina na bicykloch, MŠ Skalité- Ústredie 632, 023 14 

Skalité- Ústredie  
 

ČESTNÉ UZNANIE: 
NATÁLIA KUBICOVÁ, 6 r., Ja, mama, ocko a braček na lúke, MŠ Skalité- Ústredie 632, 023 14 

Skalité- Ústredie 
ADELA HUDÁKOVÁ, 6 r., S mamkou v prírode, MŠ Nová Ľubovňa, 065 11 Nová Ľubovňa 

KLÁRA CICMANOVÁ, 5 r., Moja rodina, MŠ Skalité - Ústredie 632, 023 14 Skalité – Ústredie 
 

 

II.KATEGÓRIA – ZŠ – MLADŠÍ ŽIACI ( 7 – 10 rokov ) 

 

1. MIESTO: LIANA FILIČKOVÁ, 9 r., „Na korčuliach a spolu...“, ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie 270, 065 
48 Šarišské Jastrabie  

2. MIESTO: TOMÁŠ ZELENÁK, 8 r., Nezabudnuteľné chvíle, ZŠ Martina Kukučína SNP 1199/36, 026 
01 Dolný Kubín  

3. MIESTO: NELLA DORČÍKOVÁ, 7 r., Máme sestričku, ZŠ Jarná 20, 010 01 Žilina  
 

ČESTNÉ UZNANIE: 
TADEÁŠ KOSTROŠ, 8 r., Rodinné šťastie, ZŠ Martina Kukučína SNP 1199/36, 026 01 Dolný Kubín  

BARBORA SOPKOVÁ, 9 r., „Bábätko“, ZŠ s MŠ Plavnica 244, 065 45 Plavnica 
IRYNA RUSHCHYN, 9 r., Prázdniny u babky, ZŠ, Levočská 6, 064 01 Stará Ľubovňa 
ZUZANA SZEREDYOVÁ, 10 r., „Narodeniny“, ZŠ, Pribinova 1, 953 01 Zlaté Moravce 

SAMUEL OLŠAVSKÝ, 10 r., Zbieranie húb s rodinou, ZŠ, Levočská 6, 064 01 Stará Ľubovňa 
LILIEN ČIŽMÁROVÁ, 9 r., Čarovná prechádzka, ZŠ, Levočská 6, 064 01 Stará Ľubovňa  

TAMARA PREVUŽŇÁKOVÁ, 10 r., S mamou v kuchyni, ZŠ, Za vodou 14, Stará Ľubovňa  
 

HLAVNÁ CENA / VÝTVARNÁ TECHNIKA:  
Grafika: 

1. MIESTO: MARIANNA HNATOVÁ, 9 r., Hráme šachy, ZŠ Za vodou 14, 064 01 Stará Ľubovňa  
2. MIESTO: EMMA KOPČANOVÁ, 9 r., Doma pri knihe, ZŠ, Jarná 20, 010 01 Žilina  

3. MIESTO: NELLA DORČÍKOVÁ, 7 r.,  Naša malá Miška, ZŠ, Jarná 20, 010 01 Žilina  
 

III. KATEGÓRIA – ZŠ – STARŠÍ ŽIACI ( 11 – 15 rokov ) 

 

1. MIESTO: EMA JELEŇOVÁ, 11 r., Ráno pred zrkadlom, ZŠ, Za vodou 14, 064 01 Stará Ľubovňa 
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2. MIESTO: NINA VAŠKOVÁ, 13 r., Mozaika zážitkov, ZŠ, Kúpeľná 2, 080 01 Prešov  
3. MIESTO: SIMONA LAKOVÁ, 12 r., Starká má učí paličkovať, ZŠ, Jarná 20, 010 01 Žilina 

 
ČESTNÉ UZNANIE: 

DAMIÁN ŠULGAN, 12 r., S priateľmi pri vatre, ZŠ, Jarná 20, 010 01 Žilina 
ANNA MALGOTOVÁ, 14 r., Cestujeme na dovolenku, ZŠ, Jarná 20, 010 01 Žilina 

ADELA BOLEKOVÁ, 12 r., „Ja, mamina, môj brat a naše rybičky...“, ZŠ s MŠ Novoť 315, 029 55 
Novoť  

ALŽBETA DURČÁKOVÁ, 11 r., Dobrodružný výlet balónom, ZŠ s MŠ Novoť 315, 029 55 Novoť  
HANA VOROBELOVÁ, 14 r., Pouličná každodennosť, ZŠ, Kúpeľná 2, 080 01 Prešov  

HANA VOROBELOVÁ, 14 r., Rozmanitosť, ZŠ, Kúpeľná 2, 080 01 Prešov  
JÁN NOE BORCHA, 11 r., V súbore, ZŠ, Jarná 20, 010 01 Žilina  

 
 
 

IV. KATEGÓRIA – ZUŠ – SZUŠ 

 

a) 5.-6. rokov - deti ZUŠ / MŠ 
1. MIESTO: MICHAL KORSCH, 6 r., Naše prechádzky, SZUŠ, Komenského 8, 064 01 Stará Ľubovňa 

1. MIESTO: TIMON MARŤÁK, 6 r., U nás doma, SZUŠ, Komenského 8, 064 01 Stará Ľubovňa 
 

2. MIESTO: MATÚŠ SÍKORA, 6 r., Na prechádzke, SZUŠ, Komenského 8, 064 01 Stará Ľubovňa 
2. MIESTO: TADEÁŠ DUBJEL, 6 r., Keď sa bláznime, SZUŠ, Komenského 8, 064 01 Stará Ľubovňa 

 
3. MIESTO: JAKUB ANDREJKA, 5 r., Hrám sa s tatkom s nástrojmi, ZUŠ Jána Melkoviča, Okružná 9, 

064 01 Stará Ľubovňa 
 

ČESTNÉ UZNANIE: 
NIKOL KASINOVÁ, 6 r., Na koníkoch, MŠ Tatranská 21, 064 01 Stará Ľubovňa  

ALEXANDRA TIMOČKOVÁ, 5 r., Ja a moja rodina, SZUŠ, Komenského 8, 064 01 Stará Ľubovňa 
KRISTIÁN BESKYD, 5 r., Ja s rodičmi, SZUŠ, Komenského 8, Stará Ľubovňa  

VANDA PEKÁROVÁ, 6 r., Keď sme dostali kolobežky, MŠ Tatranská 21, 064 01 Stará Ľubovňa 
NOEMI OPINOVÁ, 5 r., Na výlete pri koňoch, SZUŠ, Komenského 8, 064 01 Stará Ľubovňa 

 

b) 7.-10. rokov – mladší žiaci ZUŠ 

 
1. MIESTO: LENKA STARINSKÁ, 9 r., Moja malá sestrička, ZUŠ Jána Melkoviča, Okružná 9, 064 01 

Stará Ľubovňa 
1. MIESTO: LEA HAŠČINOVÁ, 9 r., My všetci, SZUŠ, Komenského 8, 064 01 Stará Ľubovňa 

 
2. MIESTO: SOFIA PETRASOVÁ, 7 r., Oslava, ZUŠ Antona Cígera, Hviezdoslavova 12, 060 01 

Kežmarok  
2. MIESTO: LENKA DUBJELOVÁ, 8 r., Ocko púšťa šarkana, SZUŠ, Komenského 8, 064 01 Stará 

Ľubovňa 
 

3. MIESTO: LENKA ONDO-EŠTOKOVÁ, 8 r., Kamarát, ZUŠ Antona Cígera, Hviezdoslavova 12,    
060 01 Kežmarok (LINORYT)  

3. MIESTO: BARBORA JACKULÍKOVÁ, 7 r., Oslava, ZUŠ Antona Cígera, Hviezdoslavova 12, 060 01 
Kežmarok 

 
ČESTNÉ UZNANIE: 

KRISTÍNA CHACHULOVÁ, 7 r., Všetci moji milí, ZUŠ Ferka Špániho, Martinská 19, 010 08 Žilina  
MATEJ ANDREJKA, 7 r., S ockom prerábam elektroinštaláciu, ZUŠ Jána Melkoviča, Okružná 9,     

064 01 Stará Ľubovňa  
SOFIA ŽIDOVÁ, 8. r., Karneval, SZUŠ, Komenského 8, 064 01 Stará Ľubovňa 

LENKA ONDO-EŠTOKOVÁ, 10 r., Na prechádzke, ZUŠ Antona Cígera, Hviezdoslavova 12, 060 01 
Kežmarok 
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c) 11.-15. rokov – starší žiaci ZUŠ 

 
1.MIESTO: --- 
2.MIESTO: --- 

3. MIESTO: Veronika Papierniková, Večer so spoločenskou hrou, Narcisová 8, 821 01 Bratislava, art 
SLNEČNICE 

3. MIESTO: NIKOL PIKOVÁ, 14 r., Láska, ZUŠ Ferka Špániho, Martinská 19, 010 08 Žilina  
 

ČESTNÉ UZNANIE: 
TERÉZIA VALENTKOVÁ, 11 r., Je nám spolu dobre, art SLNEČNICE, o. z. Narcisová 8, 821 01 

Bratislava  
PETER ŠUGAR, 11 r., Hry s mamou, ZUŠ Ferka Špániho, Martinská 19, 010 08 Žilina 

NATÁLIA BELAČÍKOVÁ, 12 r., Narodenie, ZUŠ Ferka Špániho, Martinská 19, 010 08 Žilina  
GRÉTA TRPIŠOVÁ, 15 r., Dieťatko, ZUŠ Ferka Špániho, Martinská 19, 010 08 Žilina 

 
 
 

MIMORIADNE CENY: 
 

CENA MINISTRA ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SR 
EMMA SIVUĽKOVÁ, 8r., Ja a moja mamka, SZUŠ Komenského 8, 064 01 Stará Ľubovňa  

 
 CENA PREDSEDU PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA 

KATARÍNA RYBOVIČOVÁ, 6r., Keď sa doma všetci spolu hráme, SZUŠ Komenského 8, 064 01  
Stará Ľubovňa 

 
 CENA ĽUBOVNIANSKEHO OSVETOVÉHO STREDISKA 

NATÁLIA NEDOROŠČÍKOVÁ, 11r., Oslava, ZUŠ Jána Melkoviča, Okružná 9, 064 01 Stará Ľubovňa  
 

 CENA PRIMÁTORA MESTA STARÁ ĽUBOVŇA 
DANIEL STUPKA, 6r., Ja a moja sestra, SZUŠ Komenského 8, 064 01 Stará Ľubovňa 

 
 CENA ĽUBOVNIANSKEHO MÚZEA 

NELA KREMPASKÁ, 5r., Moja mamka, ZUŠ Ladislava Mednyánszkeho, Zimná 12, 059 01  
Spišská Belá  

 
CENA ĽUBOVNIANSKEJ KNIŽNICE 

JAKUB JEŽÍK, 7r., Radosť, ZUŠ Ladislava Mednyánszkeho, Zimná 12, 059 01 Spišská Belá  
 

CENA SLOVENSKÉHO ZVÄZU PROTIFAŠISTICKÝCH BOJOVNÍKOV 
JOLANA KONKOĽOVÁ, 10r., Výlet v lese, ZUŠ Jána Melkoviča, Okružná 9, 064 01 Stará Ľubovňa 

 
 CENA POROTY 

TIMEA REPKOVSKÁ, 6,5r., Moje narodeniny, ZŠ, Jarná 20, 010 01 Žilina 
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celoslovenská súťaž a výstava výtvarnej a literárnej tvorby detí 
 

 

ODBORNÁ POROTA           LITERÁRNA TVORBA 
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DÚHA 2019/2020        XXIV. ročník 

celoslovenská súťaž a výstava výtvarnej a literárnej tvorby detí 
 

 

SLOVO POROTY           LITERÁRNA TVORBA 

Súťaž Dúha sa pomaly ale isto blíži k oslave svojej štvrťstoročnice. 24 rokov trvania súťaže 
predstavuje istú záruku kvality, ale aj vytrvalosti a odhodlania. 

Ako to teda s kvalitou, vytrvalosťou a odhodlaním v tomto ročníku vyzeralo? 
Organizátori ponúkli súťažiacim veľmi zaujímavú, ale aj optimistickú tému Šťastné chvíle s 

mojimi blízkymi a záležalo len na šikovnosti a kreativite mladých spisovateľov, ako sa s témou 
popasujú. 

Bolo veľmi podnetné sledovať – kde a ako deti prežívajú svoje šťastné chvíle. Pomerne často 
to bolo počas sviatkov, prázdnin v zahraničí, pri mori, no aj na túre v Tatrách, prípadne doma na 
záhrade. Šťastie sa tak často spájalo s oddychom i pobytom v zaujímavej turistickej destinácii. Občas 
však prišlo k zaujímavému zlomu, keď sa postava v poviedke síce teší na cestu do zahraničia, 
napokon však musí zostať doma, a napriek tomu zistí, že aj tu pociťuje šťastie, lebo sú okolo ľudia, 
ktorých miluje. 

Druhým dôležitým motívom v textoch boli teda „blízki“, s ktorými prežívame šťastie. Do tejto 
skupiny patrili rodičia, občas aj súrodenci, dedko s babkou, ale ja priatelia, ba dokonca blízkymi mohli 
byť aj domáce zvieratká. Podstatné bolo, aby sme v ich prítomnosti prežívali radosť a pohodu. 
Dojímavé boli poviedky a básne, v ktorých si autori spomínali na svojich nebohých starých rodičov a 
opisovali chvíle šťastia, ktoré s nimi strávili.  

Niektorí kreatívnejší poeti a prozaici šťastie poňali ako metaforu a nespracúvali len konkrétne 
zážitky, ale každú chvíľu, každý podnet, ktorý zažívajú, vnímali ako niečo krásne a šťastné. 

Iní sa zas zamýšľali nad pojmom „šťastie“, a hoci ich postrehy a úvahy boli nepochybne 
zaujímavé a inšpiratívne, predsa len nespĺňali základné zameranie súťaže, keďže Dúha je okrem 
výtvarnej časti primárne literárnou súťažou a spomínané úvahy, napriek svojej kvalite, nie sú 
literárnym žánrom. 

Aby som sa však vrátil k trojici, ktorú som na začiatku spomenul, a ktorá by mohla 
charakterizovať tento ročník súťaže Dúha – kvalita, vytrvalosť a odhodlanie. 

Kvalita: V globále môže porota konštatovať, že kvalita súťaže bola, podobne ako po iné roky, 
dobrá. Hoci sa kde-tu vyskytli drobné nedostatky v práci s textom, napr. vplyv cudzích vzorov, 
využívanie gramatických rýmov (na čo by si už starší autori mohli dať pozor), slabšia štylizácia textu, 
ktorý sa stával len jednoduchým opisom, a nie umeleckou výpoveďou a pod. Celkovo však práce 
hodnotíme ako vydarené. 

Vytrvalosť: Organizátorov a porotu teší, že sa do súťaže opätovne „vracajú“ školy i autori, 
pretože je to signál, že si súťaž vážia a účasti v nej prikladajú rovnakú váhu ako my. Autori sa tešia z 
ocenení, a naopak, si uvedomujú, že niekedy aj malý neúspech (nemôže každý zvíťaziť) dokáže 
človeka zoceliť a posunúť ho ďalej. 

Odhodlanie: Ako obvykle sa chcem poďakovať nielen autorom a autorkám, že sa odhodlali 
zapojiť sa do súťaže Dúha 2020, ale predovšetkým ich učiteľom a rodičom za vynaloženú prácu, ktorá 
prináša nádherné výsledky. 
 
Verím, že sa v zdraví stretneme o rok pri 25. ročníku Dúhy. 
 

PhDr. Peter Karpinský, PhD. 
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DÚHA 2019/2020        XXIV. ročník 

celoslovenská súťaž a výstava výtvarnej a literárnej tvorby detí 
 

 

OCENENIA                 LITERÁRNA TVORBA 

 
II. KATEGÓRIA – POÉZIA 

 
1. MIESTO: NINA VALACHOVÁ, 10 rokov, ZŠ, Pribinova 1, Zlaté Moravce 
2. MIESTO: KARIN KOŠČOVÁ, 8 rokov, ZŠ, Za vodou 14, Stará Ľubovňa 

3. MIESTO: LUCIA DOLINSKÁ, 4. roč., ZŠ Partizánska, Bánovce nad Bebravou 
 

ČESTNÉ UZNANIE 
KRISTIÁN KYŠEĽA, 8 rokov, ZŠ, Za vodou 14, Stará Ľubovňa 

SEBASTIAN ROY, 6 rokov, Trnava 
SAMO SEČKÁR, 7 rokov, ZŠ, Pribinova 1, Zlaté Moravce 

 

II. KATEGÓRIA – PRÓZA 

 
1. MIESTO: ŠTEFAN RUSIŇÁK, 8 rokov, ZŠ s MŠ Nová Ľubovňa 

2. MIESTO: MIRIAM JUSKOVÁ, 10 rokov, ZŠ Jána Švermu, Humenné 
3. MIESTO: MIRIAM MORAVSKÁ, 6 rokov, ZŠ A. Kmeťa, Levice 

3. MIESTO: VIKTÓRIA BOŠKOVÁ, 9 rokov, ZŠ, Levočská ul., Stará Ľubovňa 
 

ČESTNÉ UZNANIE 
BORIS BUDZÁK, 10 rokov, ZŠ, Levočská ul., Stará Ľubovňa 

VIKTÓRIA ILKOVIČOVÁ, 10 rokov, ZŠ, Levočská ul., Stará Ľubovňa 
BIANKA PÁSTOROVÁ, 10 rokov, ZŠ A. Kmeťa, Levice 

SEBASTIAN ROY, 6 rokov, Trnava 
 
 

III. KATEGÓRIA – POÉZIA 

 
1. MIESTO: ALEXANDRA ZAMIŠKOVÁ, 14 rokov, ZŠ, Levočská ul., Stará Ľubovňa 

2. MIESTO: DANIELA ADAMOVIČOVÁ, 13 rokov, ZŠ s MŠ, Plavnica 
3. MIESTO: OLÍVIA BAGÓOVÁ, 12 rokov, ZŠ s MŠ, Plavnica 

 
ČESTNÉ UZNANIE 

VANESA KNAPIKOVÁ, 15 rokov, ZŠ s MŠ, Plavnica 
LENKA KYŠEĽOVÁ, 13 rokov, ZŠ s MŠ, Plavnica 

SANDRA ŠKOPOVÁ, 12 rokov, ZŠ, Komenského ul., Stará Ľubovňa 
ALEXANDER VOJTEK, 15 rokov, ZŠ, Kúpeľná ul., Prešov 
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III. KATEGÓRIA – PRÓZA 

 
1. MIESTO: PAULÍNA ŽATKOVÁ, 12 rokov, ZŠ, Ul. Gorazdova, Bánovce nad Bebravou 

2. MIESTO: TIMOTEJ FICKO, 13 rokov, ZŠ Jána Švermu, Humenné 
3. MIESTO: LUJZA LEA LAVRÍKOVÁ, 13 rokov, ZŠ, Okružná 17, Michalovce 

3. MIESTO: BARBORA PORVAŽNÍKOVÁ, 12 rokov, ZŠ Jána Švermu, Humenné 
 

ČESTNÉ UZNANIE 
NINA TOMOVÁ, 14 rokov, ZŠ A. Kmeťa, Levice 

DAVID MITRO, 6. roč., Súkromná ZŠ, Palackého 14, Košice 
STANISLAV CHOVANEC, 13 rokov, ZŠ, Komenského ul., Stará Ľubovňa 

ADELA PORČOGOŠOVÁ, 13 rokov, ZŠ Podsadek, Stará Ľubovňa 
 
 

IV. KATEGÓRIA – ZUŠ – MLADŠÍ ŽIACI (6 – 10 ROKOV) 

 
1. MIESTO: ANEŽKA ŠČURKOVÁ, 9 rokov, ZUŠ Jána Melkoviča, Stará Ľubovňa 
2. MIESTO: SOŇA ČANDÍKOVÁ, 10 rokov, ZUŠ Jána Melkoviča, Stará Ľubovňa 

2. MIESTO: JOHANA HOLOTŇÁKOVÁ, 8 rokov, ZUŠ Jána Melkoviča, Stará Ľubovňa 
3. MIESTO: IZABELA BIBZOVÁ, 9 rokov, ZUŠ Jána Melkoviča, Stará Ľubovňa 

 
ČESTNÉ UZNANIE 

MÁRIA DUFALOVÁ, 8 rokov, ZUŠ Jána Melkoviča, Stará Ľubovňa 
ELIŠKA JELEŇOVÁ, 8 rokov, ZUŠ Jána Melkoviča, Stará Ľubovňa 

JANA KÁČEROVÁ, 8 rokov, Súkromná ZUŠ, Ružová dolina 29, Bratislava 
RADOVAN OBROCHTA, 10 rokov,  ZUŠ Jána Melkoviča, Stará Ľubovňa 

NATÁLIA TOČEKOVÁ, 10 rokov, ZUŠ Jána Melkoviča, Stará Ľubovňa 
 

IV. KATEGÓRIA – ZUŠ – STARŠÍ ŽIACI (11 – 15 ROKOV) 

 
1. MIESTO: KATARÍNA MELCHEROVÁ, 14 rokov, ZUŠ Jána Melkoviča, Stará Ľubovňa 

2. MIESTO: TINA STRENKOVÁ, 11 rokov, ZUŠ Jána Melkoviča, Stará Ľubovňa 
3. MIESTO: EMA RUSIŇÁKOVÁ, 13 rokov, ZUŠ Jána Melkoviča, Stará Ľubovňa 

3. MIESTO: ADAM HNAT, 11 rokov, ZUŠ Jána Melkoviča, Stará Ľubovňa 
 

ČESTNÉ UZNANIE 
FILIP ADÁMIK, 11 rokov, ZUŠ, Hlohovec 

ELIA ARENDÁČOVÁ, 14 rokov, ZUŠ Jána Melkoviča, Stará Ľubovňa 
ANTÓNIA ČERVEŇÁKOVÁ, 12 rokov, ZUŠ, Svidník 

AGNESA ČUREJOVÁ, 14 rokov, ZUŠ Jána Melkoviča, Stará Ľubovňa 
MÁRIA PALUBOVÁ, 15 rokov, ZUŠ Jána Melkoviča, Stará Ľubovňa 

KRISTÍNA TENKELOVÁ, 11 rokov, ZUŠ, Zlaté Moravce 
 

MIMORIADNE CENY 

 
CENA MINISTRA ŠKOLSTVA SR 

ALEX TAŇKOŠ, 13 rokov, ZŠ Jána Švermu, Humenné (poézia, próza) 
 

CENA PREDSEDU PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA 
TÍMEA ANNA WILMANOVÁ, 14 rokov, ZUŠ Jána Melkoviča, Stará Ľubovňa (poézia) 

 
CENA ĽUBOVNIANSKEHO OSVETOVÉHO STREDISKA 

HANA VOROBELOVÁ, 14 rokov, ZŠ, Kúpeľná ul., Prešov (próza) 
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CENA PRIMÁTORA MESTA STARÁ ĽUBOVŇA 

EVA ONDERIŠINOVÁ, 10 rokov, ZŠ Jána Švermu, Humenné (poézia, próza) 
 

CENA ĽUBOVNIANSKEHO MÚZEA 
MATÚŠ DUBJEL, 13 rokov, ZUŠ Jána Melkoviča, Stará Ľubovňa(próza) 

 
 CENA ĽUBOVNIANSKEJ KNIŽNICE 

EMA JELEŇOVÁ, 11 rokov, ZŠ, Za vodou 14 a ZUŠ Jána Melkoviča, Stará Ľubovňa (poézia) 
 

 CENA SLOVENSKÉHO ZVÄZU PROTIFAŠISTICKÝCH BOJOVNÍKOV 
ŠIMON ORAVEC, 12 rokov, ZŠ, Ul. Gorazdova, Bánovce nad Bebravou(próza) 

 
CENA POROTY 

TAMARA HOLUBOVÁ, 15 rokov, ZŠ Jána Švermu, Humenné (poézia, próza) 
 

CENA ĽUBOVNIANSKEHO LITERÁRNEHO KLUBU 
LENKA MELCHEROVÁ, 11 rokov, ZUŠ Jána Melkoviča, Stará Ľubovňa (poézia, próza) 
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AKÁ SI... MAMI 
 

Si taká láskavá ako v mojich predstavách 
Silná i slabá zároveň 
Modliaca i karhajúca 

Veselá i smútiaca 
 

Si taká ako v mojich myšlienkach 
Brániaca i plná strachu 
Odvážna i pomýlená 
Smejúca i užialená 

 
Si taká ako v mojich snoch 

Hrdá i prosiaca 
Jemná i neoblomná 
Krásna i utrápená 

 
Predstavy, myšlienky, sny... 

Tie nikdy nevymiznú 
Tie nikdy neskončia 
Tie nikomu nevadia 

 
Si taká v mojom živote 

Prísna i milujúca 
Hladiaca a odpúšťajúca 

Obetavá 
 

Blúdiš v mojich predstavách 
hľadajúc správny smer 

k môjmu komplikovanému ja 
 

Máš dobrý kurz 
Drž ma 

 
 

DECEMBROVÉ TAJOMSTVO... 
 

Verte či neverte, v čase, keď biely opar každé ráno nežne objíma krajinu a keď  stromy zdobia 
ľadové šperky, prebúdza sa každoročne dávne humenské tajomstvo... 

„Dedko, kde si bol tak dlho? Mali sme si predsa zahrať karty!“  smutným pohľadom skúmam 
dedka, ktorý si zobliekal zasneženú bundu. „Zahráme, neboj sa,“ milo mi odvetil, „dokonca ti 
prezradím jedno veľké tajomstvo.“ Nedočkavo som rozkladal karty na stôl v kuchyni, kým dedko 
zalieval voňavý harmančekový čaj. „Dedkooo!“ súril som ho. 

„...vieš, ako rád sa prechádzam uličkami mesta, hlavne podvečer, keď  svetlá lámp hypnotizujú 
rozfúkané snehové vločky. Rád si vtedy sadnem na lavičku v parku a pozorujem ponáhľajúcich sa 
ľudí, mamičky s nákupom, poskakujúce deti v snehu vedľa nich, psíčkarov  s ich domácimi miláčikmi 
či zaľúbené páriky. Mám obľúbenú lavičku, tú s farebnými ornamentmi pri zámku, ktorú priamo 
osvetľuje pouličná lampa. Dobre sa tam premýšľa...“ „Dedko, sľúbil si mi tajomstvo,“ pripomínam.  

„Náš zámok už nie je najmladší a starožitné pouličné lampy  pri ňom sú skutočné mladice, no 
jedna z nich je kúzelná.“ „Ale, veď to sú len rozprávky,“ smejem sa a popritom pozorujem obláčiky 
dymu vznášajúce sa nad šálkou horúceho čaju. „Synček, presne tento predvianočný čas je v našom 
meste kúzelný. Keď zima objíme mesiac december, práve lampa, ktorá osvetľuje sochy našich 
majestátnych levov, začne v noci svietiť oveľa silnejšie. Jej svetlo je také mocné, že zobudí aj leva 
s levicou. Tento kráľovský pár sa po celoročnom spánku najprv poriadne ponaťahuje, lev pohladí 
svoju kráľovnú a bok po boku sa vyberú na obhliadku mesta. Prechádzajú známymi i menej známymi 
uličkami, zasneženými parkami, prejdú mostom, napijú sa z Laborca a keď  sa dostanú hore na 
Kalváriu, odkiaľ majú celé mesto ako na dlani, z celej sily zarevú... Ich rev počuť široko-ďaleko, niet 
kútika, ktorý by sa ich hrozivým revom nenaplnil. Lenže to nie je všetko. Rev počujú aj nepriatelia či 
neprajníci mesta, ktorým sa zarýva hlboko do uší a do ich sŕdc vháňa strach. Nielen teraz, ale aj 
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v minulosti. Veď prečo mesto tak dlho, už desiatky rokov, odoláva všetkému zlu? Má tých najlepších 
tajných ochrancov, ktorí si svoje mesto budú strážiť aj v budúcnosti.“ 

„Dedko, mňa by ešte zaujímalo, prečo si naše levy vybrali práve zimné obdobie?“ pýtam sa 
a skladám na stôl zabudnuté karty. „Veď je to práve kvôli snehu, v ktorom krásne vidieť ich stopy. 
Varovanie pre nepriateľov a pre priateľov  stále žijúca nádej. Nie nadarmo sa vraví, že lev je kráľom 
zvierat nielen svojím veľkolepým vzhľadom, ale aj svojím zmýšľaním....“ 

Zamyslene prikyvujem dedkovi a pozorujem za oknom šantiace snehové tanečnice 
pripomínajúce mliečnu záclonu v babkinej kuchyni. 

 
ALEX TAŇKOŠ 

 CENA MINISTRA ŠKOLSTVA SR 
 
 

RODINA 

 
krehko spolu poletujú 

akoby boli pospájaní do reťazí 
ale uväznení nie sú 

šíria sa každý vlastným smerom 
nútia nás zastaviť sa 

a umožnia lietať vo svojom vesmíre 
 

melódia spoločnej piesne 
sa vznáša vo vzduchu 
v notových osnovách 

 
tenké tóny 

i hlboké basy v zákulisí 
ako srdce zvona 

pulzujú v každej bunke tela 
 

až kým ho neprinútia 
rozochvieť 

 
 

XXX 

 
kráčam po tmavej vyľudnenej ulici 

mojimi jedinými spoločníkmi sú vločky 
každá iná 

každá nesie inú správu 
preto sa nenudím 

šifry ktoré mi niekto píše 
sú pre mňa najkrajší darček 

lebo viem 
že aj keď sú moji blízki teraz ďaleko 

naše nevyslovené slová 
sú vpísané vo vločkách 

 
TÍMEA ANNA WILMANOVÁ 

 CENA PREDSEDU PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA 
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VITRÁŽ 

 
Starý kostol bol úplne opustený a tichší ako obyčajne. Jediným zvukom bol môj prerývaný dych 

a zadunenie dverí pri príchode. Podídem pomedzi drevené lavice ku chladnej bielej stene a zahľadím 
sa na hlavnú príčinu mojich (aj v tomto nevľúdnom priestore)pozitívnych pocitov. Krehko pôsobiace 
vitrážové okná s kresťanskými výjavmi svätcov žiariace farbami, ktoré vytvárajú abstraktné obrazce na 
mramorovej dlážke kostola, prinášajú život celému chrámu. Jediný problém na trávení času na tomto 
mieste je, že mi farebné diela občas pripomenú dôvod, prečo tu tak často chodím. Naposledy sa 
zahľadím na mnícha v habite s rukami za chrbtom a podídem ku ťažkým dverám... 

V rukách pocítim slabý šuchot. Pozriem sa na ne a úplne zmeraviem. Držím štetec a ceruzu. 
Nezvyčajné na nich nie je nič okrem ich ťažkej váhy a vyblednutých drevených povrchov (samozrejme 
neberiem do úvahy to, že sa mi len tak zjavili v rukách). Úplne zmätená sa obzriem okolo seba. 
Všimnem si, že jedno tmavé miesto narúša líniu farebných obrazcov na mramorovej dlážke. Na 
sklenenom okne, ktoré nie je osvetlené  slnečnými lúčmi, je zobrazený ten istý mních v habite. Ešte 
zmätenejšie zažmurkám, keď uvidím, že jeho ruky, predtým za chrbtom, má teraz vystreté pred sebou. 
Línia bez svetla zmizne a všetko je ako predtým. Okrem jeho a mojich rúk. Rúk, ktoré sa mi od chladu 
a istej zvedavosti začnú triasť.  

Vybehnem z kostola a zamierim domov. „Kde si zasa toľko?“ vyčíta mi hneď po príchode mama 
s trocha ustarosteným výrazom. Rozhodnutá vyriešiť môj problém nahodím sladký úsmev a prejdem 
rovno k veci: „Mami? Chcem ti ukázať, čo som naposledy namaľovala. Fakt sa mi tie veci páčia 
a strašne ma bavilo ich vytváranie. Cítim sa konečne potrebne.“ Mama sa zachmúri ako vždy, keď 
sme pri tejto téme, a zahundre: „Ja ani ocko svoj názor nez me ní me.“  

„Ale zmeníte,“ poviem iba v duchu. V izbe uchmatnem pár malieb krajiniek a o niekoľko sekúnd 
stojím s veľkými psími očami pred rodičmi. Široko sa usmejem na oca, čo je dosť neobvyklé, a po 
linke im trochu nervózne posuniem štyri papiere. ,,Hmmm, veľmi pekné, no... vieš, o čom sme sa 
bavili minule,“ ozve sa po chvíli mama. „Ide ti to... no táto schopnosť ti pri výbere povolania, bohužiaľ, 
nepomôže, a preto ti hovorím asi po stý raz, že ti spolu s ockom len pomáhame, aby si to v budúcnosti 
mala ľahšie.“ „Ahhhh, môžem to mať v budúcnosti ľahšie a ešte aj lepšie,  keď mi to dovolíte!“ 
zahrniem ich argumentmi podobného typu, no výrazy sa im z mierne ľútostivých a unavených vôbec 
nezmenia. „Skús o tom popremýšľať,“ mierne povie po chvíli mama. „Skúste o tom tentoraz 
popremýšľať VY!“ skríknem, dupotom sa presuniem do izby a tresknem dverami. Myslím, že v dráme 
som skvelá a niekedy si to fakt užívam.  

 Po niekoľkých týždňoch sa začnem naozaj vzdávať a pomaly sa vyrovnávam s faktom, že 
kresliť si budem asi len vtedy, keď budem mať nejaký voľný čas popri učení sa na nudné gymnázium. 
Aspoňže teraz mám ešte trochu času, výtvarný krúžok s kamoškami a super učiteľku. „Hana!“ ozve sa 
raz na krúžku práve ona,,, minule som poslala na súťaž do Martina tie budovy, čo si maľovala. Vieš, 
čo myslím. Napísali mi, že si niečo vyhrala.“ Poteším sa, no nie prehnane. Nejaká trápna súťaž, ktorá 
mi je vzhľadom na moju naplánovanú budúcnosť zbytočná, ma nejako nedostane, no učiteľka je 
očividne šťastná. „Mne riaditeľka, bohužiaľ, nedovolila ísť, no môžeš ísť s rodičmi.“„Naozaj? Oni ma 
tam „určite“ zoberú!“ vyhŕknem sklamaná vývojom situácie. „Jasné, že ťa zoberú,“ odvetí 
s povzbudivým úsmevom, pretože čo to o mojom vzťahu s rodičmi vie. „Užiješ si to aj bezo mňa, a 
potom nám všetko vyrozprávaš.“  

„Aaa... o koľkej to presne je?“ zahŕňa ma mama večer otázkami podobného typu po skončení 
môjho vysvetľovania. Ja jej asi po miliónty raz už so zle predstieranou trpezlivosťou odpovedám: 
„Začína sa to o desiatej.“ „Okej, pôjdeme s tebou obaja, keďže oco má v práci voľno a ja tam chcem 
byť tiež. Spravíme si výlet!“ povie  nečakane a s nezvyčajným záujmom. 

„Vystupovať!“ vyhlási otec po niekoľkých hodinách cesty tentoraz prehnane veselo, čím ma 
prebudí zo sladkého spánku. Príjemne tichého spánku. Keď vojdeme do sály plnej ľudí, stolov 
a výtvarných prác, nálada rodičov sa napočudovanie nezmení. Vďakabohu. Placho sa usadíme 
a obzeráme a po chvíli nás vyruší piskľavý prenikavý zvuk mikrofónu, ktorý drží farebne oblečená 
žena s ospravedlňujúcim úsmevom vpredu sály. „Vážení hostia, milí žiaci a vyučujúci...“ Jej nie veľmi 
záživné rozprávanie nevnímam hlavne kvôli môjmu čoraz rýchlejšie tlčúcemu srdcu. Snažím sa 
sústrediť, no to, čo ma nakoniec vytrhne z prúdu obáv, nie je moja pevná vôľa, ale vyslovenie môjho 
mena. „Hana, Hana! Máš ísť k tej dáme!“ ozve sa otec a kývne hlavou pred seba. Začudovane sa 
dotrepem na malú vyvýšeninu, ktorú môžeme provizórne nazývať pódiom a pristúpim k spomínanej 
žene so žltými okuliarmi. Niečo mi hovorí, no ja som priveľmi vystrašená na akúkoľvek odozvu okrem 
kývania hlavou. Po chvíli ukáže na moju vedľajšiu prácu a mňa zrazu z vystrašenej bubliny vytrhne 
dôležité zistenie.  

Pozornejšie sa zadívam na ťahy štetcom a vytŕčajúce čiary ceruzou. Tú prácu som robila 
pomocou predmetov z kostola, ktoré mi dal ten záhadný mních. Okrem nich mi dal silu a vôľu vytvoriť 
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moju víťaznú prácu. Odhodlane sa na ňu ešte raz zadívam a načerpám ich znova. Potom sa pozriem 
na usmievajúcich sa rodičov, ktorí mi vždy túto silu dávali, no ja som si ju všimla až teraz vďaka 
mníchovi. Konečne si všetko uvedomím, odpoviem na niekoľko otázok dámy a v hale sa ozve potlesk. 
Keď veselo podídem s cenami a diplomom v rukách k stolu s rodičmi a obidvoch tuho objímem, mama 
rozhodne vyhlási: „Presvedčila si nás. Prepáč nám, že sme si to uvedomili až teraz.“ 
 

HANA VOROBELOVÁ 
CENA ĽUBOVNIANSKEHO OSVETOVÉHO STREDISKA 

 
 

LÁSKA NA PEKÁČI 
 

Bábovka vonia hrozienkami, 
rúra už zohriata, 

maškrtkou nám svietia oči, 
mamka je rozliata nehou z nás, 

jej láska objíma, 
chýbať nám bude raz. 

 
 

DOMA NIKDY NIE SME SAMI ... 

ALE NÁM JE HEJ! 
 

Ale nám je hej! U nás doma sa nikdy nenudíme, nikdy nie je ticho, ba  ani potichu, dokonca ani 
v noci. Naším domom kolujú rôzne zvuky, melódie a o vôňach už ani nehovorím. Šíria sa z jedného 
poschodia na druhé.  Neveríte? Tak vstúpte spolu so mnou do nášho domu, možno vás presvedčím... 

Nudá! Tá je pred vchodovými dverami, čupí pod koberčekom a márne sa snaží dostať dovnútra. 
Totiž, aby ste mi rozumeli, nik ju k nám nepustí.  

Každý deň sa domov ako prvé zo školy a z práce vraciame my dve, malé veľké ženy nášho 
domova. Ja a mamka. Ja zo školy, do ktorej denne poctivo chodím a mamka z práce, ako inak tiež zo 
školy. Mamka je učiteľka. Učí na druhom stupni  oveľa väčších žiakov ako som ja. A ako hovorím, 
nepozná slovo nuda, domov si neraz nosí v taške zbalenú celú školu alebo aspoň triedy, ktoré učí. 
Raz sú to diktáty, inokedy písomky a neraz aj príšerné hrubé čitateľské denníky. Tie spolu so stovkami 
jej obľúbených kníh, ktoré prečítala, ju takmer pripravili o zrak, teda už je z nej poctivá okuliarnička. 
V ničom nezaostáva za ockom, aj ten je okuliarnik okuliarnatý, aj keď by sa k okuliarom ani za svet 
nepriznal, a pritom podľa mamky: „Tak mu svedčia, je v nich fešák!“ Nateraz si však všetky písomnosti 
dáva zväčšovať až na veľkosť lupy a namiesto dvoch strán číta štyri. Jednoducho, to je ocko, majster 
vo všetkom, čo robí. 

Ocko prichádza domov spolu s nami alebo v tesnom závese po nás. Prácu miluje, a to doslova 
každú. Hneď, ako zabalí tú svoju ako inak v škole, doma sa púšťa do tej, ktorá ho čaká, ak žiadna nie 
je, mamka je mega profík na zadávanie domácich úloh, dokonca aj tých doma. Momentálne je 
v prerábke kúpelňa, samozrejme už padol takmer celý dom. Čo nás to ešte čaká? Azda kým 
vyrastiem, prestane ich oboch tá práca tak baviť a budú sa celkom inak zabávať... 

Posledný prichádza môj starší brat Samko, niekedy po ňom dokonca pátrame, telefonicky 
i neustálym vybiehaním na ulicu, či už nie je na jej začiatku. Samko sa domov nikdy neponáhľa, je 
totiž pubertiak a tí vraj majú doma dusnú atmosféru, ťažko sa im dýcha, najmä ak sú alergici. Náš 
Samko má každodenné plány, ako prísť domov čo najneskôr. V škole hrá podľa ocka prvé husle, aj 
keď ja tomu akosi nerozumiem, pretože na žiadnych husliach nehrá, poobede krúžky, tréningy, 
basketbal, posilňovňa, animácie v kostole... Ako hovorím, čas strávený s ním doma je nám všetkým 
vzácny. Aj keď on vraj náš domov miluje, mamkinu kuchyňu, jej bábovečky, ockove špeciality a k tomu 
nekonečné rozhovory s našimi /mamka vyhráva/. Ja si tiež viem ukradnúť z jeho času. „Samko, 
zahráme si speedcups alebo uno?“ Ak už nemám na výber, dám aj domáci basket s mini loptou do 
koša v jeho izbe. Hlavne, že som s ním. Ak má na mňa čas a náladu, tak dávame box...vtedy sa 
najviac smejeme a potkýname sa, a opäť smejeme, a máme sa radi. Môj brat, Samko.  

Doma nikdy nie sme sami, ak aj my nie sme doma, na domácej pôde kraľujú ešte dve vzácne 
bytosti, moje lásky na celý život. Beny, náš psík a Zorka, môj zajac. Benyk k nám zavítal pred 
siedmimi rokmi viac-menej na návštevu, po ktorej nám dal celej rodine jasne najavo, že už nikam 
neodíde. A tak sa z malého roztomilého šteniatka, ktoré mi malo nahradiť Samka počas jeho pobytu 
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za oceánom, stal trvalý spoločník a verný strážca nášho domova. Z jeho obydlia na zadnom dvore  
priam srší  heslo: „Utekajte, už ide!“ Naopak, Zorka je tichá spoločníčka na ešte tichšie popoludnia, 
najmä tie zimné. Je však veľká beťárka a huncútka. Naoko tiché stvorenie vie dokonale skákať 
a uhýbať, ak má zaujať svoje miesto vo voliére na zimnej záhrade. Krásne vrtí chvostíkom, najmä ak 
útočí,  myslí si totiž, že jej voľačo kradnem, ja jej iba dokladám pochutinky. Zorka je podľa mamky 
„dorka“. Naše zvieratká sú našou súčasťou, nie je dník, aby sme sa im nevenovali, a tak aj vďaka nim 
máme v dome rôzne vône či zvuky, zvieracie šuchy a pazvuky. Spočiatku nás rozptyľovali, teraz ich 
už nevnímame, naše zvieracie lásky. 

Ako som už spomínala, naším domom teda kolujú rôzne zvuky, melódie a o vôňach už ani 
nehovorím. Nielen tie zvieracie, ktoré nám každý deň dokazujú, že  Benyk a Zorka sú najlepšími 
priateľmi nás, ľudí. 

Hovorím aj o vôni, ktorú vôkol seba šíri moja mamka, vôňa jej tela, jej parfémov, ktoré stoja na 
polici, vôňa jej kuchyne, vôňa čistoty a vôňa jej rúk, ktoré ma denne objímajú a láskajú, češú, obliekajú 
a večer pozakrývajú do teplých perín. Milujem svoju mamku.  

Zvuky a melódie,  tie sú nekonečne spojené s mojím ockom a bratom. Ráno ma budia rockové 
zvuky plaziace sa po schodoch do mojej izby, to tatík počúva obľúbenú kapelu Status quo. Do 
kúpeľne ma sprevádza môj „repujúci“ brat Samko, spievať síce nevie /ani o tom netuší/, zato skvelú 
angličtinu mu len ticho závidím. Po chvíľke kapelu nahrádza ocko a jeho gitara. Na raňajky mávame  
akustickú, popoludní je na rade aj elektrická, večerom idú na striedačku. Obe sú jeho srdcovkou a obe 
sú symbolom domácich melódií a zvukov nášho domova. Môj ocko a môj brat. Súzvuk dvoch 
chlapských duší, ktoré sú najväčšou láskou  a oporou mňa a mamky. 

 Moja rodina, naša rodina. Tie najkrajšie zvuky a najpríjemnejšie vône si nosíme každý deň so 
sebou a každý večer sa aj vďaka nim dokážeme vrátiť domov, do nášho domova. 
 

EVA ONDERIŠINOVÁ 
 CENA PRIMÁTORA MESTA STARÁ ĽUBOVŇA 

 
 

KTO HĽADÁ, NÁJDE... 
 
,,Našli sme to,  našli sme to!“ Víťazoslávne sme zbehli dole schodmi, keď v tom nás na 

medziposchodí zastavila babka a podľa jej výrazu bola poriadne napálená...  
Viete, je málo chvíľ, keď v živote prežijete priam rozprávkové dobrodružstvo. To moje sa začalo 

počas letných prázdnin u babky. Aby bolo jasné – babka má dom a my zasa trojizbový byt, takže 
nebolo o  čom premýšľať a so sestrou sme konečne vypadli z centra mesta a prišli na jeho okraj, kde 
to bolo omnoho príjemnejšie. Okrem toho mali prísť aj bratranci z Košíc, čo túto situáciu ešte viac 
ozvláštňovalo. U babky sme mali ostať týždeň, teda dosť času na dobrodružstvo ako z filmu.  

Pochopte, ak je leto a na dvore je trampolína a bazén, ani vám by nenapadlo niečo také, ako 
byť vo vnútri a prechádzať si druhé poschodie, kde by ste hľadali dvierka od pôjdu. Takže ako 
normálne deti sme sa spolu prvé dva dni zabávali vonku. Prvé dva preto, lebo na tretí sa spustil 
lejak. Šanca, že sa nám podarí vyjsť von, bola nulová, a tak sme sa museli uspokojiť s tým, čo nám 
tento dom ponúkal. Prevŕtali sme sa niekoľkými skriňami, no okrem detských hračiek, ako bábiky či 
autíčka, sme nič nenašli.   

A v tom mi to cvaklo, pôjd!  Pôjd je absolútne nepreskúmaná oblasť. Teda, nie žeby som tam 
nebol, no bolo to len raz a mal som len 6,nič som si nezapamätal, viem len to, že ma raz babka 
zavolala na druhé poschodie a mal som jej podávať nejaké škatule, zatiaľ čo ona ich strkala do malých 
dvierok. Najlepšie na tom je, že na druhom poschodí sú izby, ktoré sa cez deň nepoužívajú – 
napríklad spálňa. Vyšli sme na druhé poschodie úplne bez problémov.  Problém nastal, až keď sme 
mali nájsť dvierka od pôjdu. Hľadali sme úplne všade: v spálni, v šatníku, dokonca aj v kúpeľni, no nič 
sme nenašli.  Pomaly sme strácali nádej, keď v tom na nás moja sestra zavolala: „Hej, chalani, poďte  
sem!“ 

Pribehli sme k nej a to, čo sme našli, nás nesmierne potešilo. Za dverami boli, asi meter nad 
podlahou, malé dvierka. Bingo! Dvere do spálne sa otvárali dovnútra – teda, keď sme vošli do izby, 
dvere zakryli istú časť steny aj s dvierkami od pôjdu. Dvierka mali malú kľučku a na naše veľké šťastie 
nebola na nich kľúčová dierka. Teda na kľúč nie sú, teraz len dúfať, že sa budú dať otvoriť. Pomaly 
som otočil kľučku a... šlo to! Len čo som otvoril dvierka, zavalil nás horúci vzduch a prach. Pomaličky, 
jeden po druhom, sme povychádzali na pôjd.  

Kam oko dovidelo, tam boli krabice. Čím dlhšie som sa rozhliadal po pôjde, tým viac sa mi 
oživovala spomienka spred šiestich rokov. Odfúkol som prach z prvej náhodne vybranej krabice 
a otvoril som ju.  
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Krabica 1:staré hrnčeky, zošity, peračník.  
Krabica 2: porcelánová súprava. Nuda.  
Krabica 3: kuknem očkom po bratancovi, hrabe sa v krabici a vyťahuje detský čepiec a akési 

bábätkovské dupačky, natešene nimi máva nad hlavou a kričí: ,,Počkaj, až to uvidí strejda Slávo!“ 
STOP!  

Krabica 4: ,,Prepánajána!“ ,,Čo je tam?“ obaja pribehli ku mne. V škatuli ležalo niekoľko pravítok 
a ceruziek a ešte veľa iných starých školských zbytočností a vedľa nich prachom zasypaná krabička 
od lega. Na obale bola síce stíhačka, no ja som tam videl auto, obrnené superbombastické auto. Začal 
som ju horúčkovito otvárať. Po veľkej námahe som ju rozbalil (bola celá polepená nejakou starou 
lepiacou páskou).  

 ,,Čo je?“  
,,Je...ona je prázdna.“   
,,A určite to je krabica od lega?“  
,,Áno, nastopro!“  
,,V tom prípade to lego tu niekde musí byť!“ Hľadali sme celý deň, no nič sme nenašli. Okrem 

niekoľkých časákov z roku 1993,samí nabúchaní športovci. Bože, nemôžem uveriť, že toto si kupoval 
môj oco.  

Štvrtok: Neúspech! Kristína tvrdí, že dedko má hrozný vkus, máme na to nezvratné dôkazy. 
Piatok: Neúspech!!Našli sme ďalšie prázdne krabice od lega, babka nám potvrdila, že rodičia 

mali lego.   
Sobota: Neúspech!!! Kristína to vzdáva, babka nám zakazuje ísť na pôjd + MIMORIADNA 

SPRÁVA: STREJDA  SLÁVO UŽ VIE O SVOJEJ BÁBÄTKOVSKEJ SÚPRAVE.    
Nedeľa: Ráno sme sa s Teodorom zobudili s rovnakým odhodlaním – nájsť lego – ako včera. 

Vieme, že tam je tak dobre, ako Kristína vie, že dedko má hrozný vkus. Doobeda sme boli na dvore, 
no potom prišli naši rodičia na obed, a tak sa začínala naša druhá fáza. Po obede sa dospeláci zhrčili 
okolo stola a ja s Teodorom sme vycítili šancu na únik. Vybehli sme po schodoch na druhé poschodie 
a šupli sme sa na pôjd. Za ten čas, čo sme tu boli, sme vytriedili takmer všetky škatule a boli sme si 
istí, že lego musí byť niekde v tých posledných nepreskúmaných. Prehľadávali sme krabicu za 
krabicou a keď som otvoril jednu z tých najposlednejších, ozvalo sa šušťanie, ako keď prehrabávate 
lego. Rýchlo som ponoril ruku do krabice a nahmatal čosi ako igelit plný malých kociek.  

,,Našli sme to, našli sme to!“ víťazoslávne sme zbehli dole schodmi a nad hlavou som pritom 
mával obrovskou igelitovou taškou, ktorá bola plná lega. V tom nás na medziposchodí zastavila babka 
a podľa jej výrazu bola poriadne dopálená. Zarazene sme stáli pred ňou, keď sa Teo z ničoho nič 
začal rehotať ako najatý. Za babkou totiž stál strejda Slávo s detským čepčekom na hlave a snažil sa 
ho dať dolu, a robil pri tom také rôznorodé pózy, že sa to ani opísať nedá. Keď nás však zbadal, 
vystrel sa a snažil sa pôsobiť hrozivo (i keď mu to s tým čepčekom veľmi nešlo). Nakoniec sa všetko 
vyrozprávalo a bolo nám odpustené. S Teom som sa dohodol, že lego ostane u babky, aby sme 
v prípade najbližšieho daždivého dňa nemuseli liezť na pôjd. 

 
MATÚŠ DUBJEL 

 CENA ĽUBOVNIANSKEHO MÚZEA 
 
 

V JEDNEJ TORTE 

 
tváre od kakaa 

tričká polepené od plnky 
pozorujeme ako v trúbe rastie cesto 

potom ho obalíme marcipánom 
vyzerá ako mydlová bublina 
jahodové striešky poprášime 

cukrovým snehom 
najchutnejšie narodeniny 

 
s mojimi najbližšími 
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MÔJ A BABKIN HERBÁR 
 

strapaté vlasy púpavy 
sa dostávajú do mojich štetcov 

farbia ich na lúkovo 
včela pristála na fialovom mede 

plnom slnka 
pripomína mi sklíčko okuliarov 
s babkou každý rok zbierame 

bylinky na čaj 
korienok vždy necháme v zemi 
aby sme sa mohli vrátiť aj o rok 

 
EMA JELEŇOVÁ, CENA ĽUBOVNIANSKEJ KNIŽNICE 

 
 

HORKÝ MED 
 

Bolo krásne májové popoludnie a ja s bratom sme boli na dlhoočakávaných Majstrovstvách 
Slovenska vo floorballe. Tomuto športu sa venujeme už dlho a veľmi nás baví. Počas prestávky medzi 
zápasmi sme sa s rodičmi vybrali na prechádzku do mesta. Mali sme chuť  na zmrzlinu a rodičia na 
čerstvú kávu. V meste bolo naozaj príjemne teplúčko a hrejivé májové slnko nám hladilo tvár. Spolu 
s rodičmi sme vošli do kaviarne, kde si konečne dali svoju vytúženú kávu. Zrazu mame zazvonil 
telefón. Bola to naša babka . Mama si myslela, že jej volá preto, aby sa opýtala, ako sa nám na 
majstrovstvách darí. Tvár mojej mamy sa počas telefonátu zmenila. Pôsobila veľmi vystrašene. Keď 
zložila, povedala, že musíme okamžite ísť, pretože dedko spadol z vysokého rebríka. Mama babke 
poradila, aby okamžite zavolala záchranku. Tatino položil kávu a utekal po auto. Nastúpil doň a uháňal 
k babke. Keď tam dorazil, záchranári už dedka pripravovali na prevoz do nemocnice. Babka tatinovi 
vysvetlila, čo sa vlastne stalo. Môj dedko je dlhoročný včelár a práve sa staral o svoje včely, keď sa 
mu stal úraz. Uletel mu včelí roj a pristál na vysokom strome  v záhrade. V takomto prípade sa včely  
kropia vodou, aby sa upokojili a on ich mohol zmiesť do prenosného úľa. A ako ich dedko kropil 
vodou, pokropil si aj šteblíky  na rebríku a pošmykol sa na nich. Nasledoval pád na zem... 
ticho...bolesť.  

A čo sme v tej chvíli robili my? Mama nás odviedla naspäť do haly, aby sme mohli dohrať svoje 
majstrovstvá a ona išla tiež do nemocnice. Ale ja som sa  v tej chvíli nedokázal na hru sústrediť. Celý 
čas som myslel na svojho dedka. To, že som v tej chvíli nebojoval s floorballovým súperom, ale so 
strachom vo svojom vnútri, si všimol aj môj tréner.  Môj výkon hovoril za všetko! Hneď ako dedka 
doviezli do nemocnice, museli ho operovať. Keby tak neurobili, mohol by vykrvácať. Asi po dvoch 
týždňoch intenzívnej liečby  ho previezli na doliečovacie oddelenie do nášho mesta. Po mesiaci dedka 
prepustili z nemocnice domov. Aj keď to s dedkom vyzeralo veľmi zle, vďaka Bohu sa rýchlo zotavil. 
Opäť začal žartovať a nenápadne chodiť za včelami do záhrady. 

Pred pár týždňami sme oslávili jeho sedemdesiatku a keď mu mama blahoželala, tak mu 
zaželala veľa zdravia, lásky, radosti z vnúčat a čo najmenej životných pádov a najmä tých z rebríka. 
Dedko sa začal smiať a s humorom jemu vlastným povedal, že rebrík už dávno predal. Ale ja viem, že 
to tak nie je! Má ho stále opretý o plot vo svojej záhrade, hoci naň už radšej nevylezie. 

Keď som si na Vianoce natieral vianočnú oblátku medom od dedka Jožka, na chvíľu mi jej 
sladká chuť zhorkla v ústach, keď som si spomenul na to, čo sa mu stalo. Našťastie sa všetko dobre 
skončilo a náš dedko, včelár Jožko, sa teší dobrému zdraviu a my všetci s ním. 

 
ŠIMON ORAVEC 

 CENA SLOVENSKÉHO ZVÄZU PROTIFAŠISTICKÝCH BOJOVNÍKOV 
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UMELKYŇA 

 
Vo farebnom hrade 

na bielom plátne 
moja usmievavá sestra 

kúzelníčka so štetcom v ruke 
robí kúzla farbami 

steny sú pokryté jej obrazmi 
Očká jej žiaria radosťou 
keď je nakopnutá múzou 

za všemožnými farbami sa skrýva 
naša umelkyňa 

Marína 
 

 

PODARENÝ NEPODARENÝ DEŇ 

 

 Po nekonečne daždivých januárových týždňoch sa slniečko konečne zobudilo a vonku opäť 
nastal život. Dnešný deň bol veľmi náročný, nepodarený test, hádka s kamarátkou a ďalších milión 
problémov. Už som sa tešila, aká bude cesta domov, krásna a pokojná, ako si 
vyvetrám hlavu. Moje trápenie nad nepodareným dňom zrazu vyrušilo zvonenie telefónu: 
„CRRRN,CRRRN ,CRRRN!!!“  
,,Ahoj, Tami, počúvaj, mohla by si prosím ťa, vyzdvihnúť Ester z družiny ? Stala sa tu akási nehoda 
a ja stojím v zápche.” ,,Nieee, mamíí, ja sa s tou malou sopľaňou nebudem trepať cez polovicu mesta 
a k tomu bol dnešok naozaj náročný. Nemôže ju neskôr vyzdvihnúť ocko ?” ,,Tamara, veď vieš, že 
ocko je mimo mesta, takže bez rečí, utekaj vyzdvihnúť Ester, stretneme sa doma,” ukončila hovor 
moja mama. No výborne, tak z dnešnej pokojnej cesty nič nebude, teraz budem musieť ísť s tou 
malou potvorkou a počúvať, ako ju bolia nohy, ako  nevládze... 

,,Ester, ideš domov !” Zavolala vychovávateľka na moju sestru. Namiesto vďačného úsmevu 
ma privítal  otrávený pohľad. ,,Prečo tak skoro, to si nemohla prísť neskôr? Ešte som sa chcela 
pohrať.” 
Ďakujem pekne, tak ja sa tu naháňam, aby som ju odviedla domov a ona sa na mňa ešte mračí. 
,,Neboj sa, ani ja nie som z toho, že ideme spolu domov, nadšená,” odsekla som. 
 Po „hodinovom“ obliekaní a hľadaní čiapky bola Ester konečne oblečená a pripravená na 
cestu. Keď sme vyšli von, slniečko ma objalo svojimi lúčmi, zhlboka som sa nadýchla, tak ideme na to, 
už len nech sme doma. 
 ,,Ako si sa dnes mala ?”Pozrela som sa dole a uvidela som túto malú nevinnú tváričku, ktorá čaká na 
moju odpoveď. ,,Zle,” odpovedala som trocha nazlostene, pretože som nemala náladu na rozhovor, 
,,a ty?” ,,Ani ja som sa nemala najlepšie.” Jej odpoveď ma zaskočila, čo také sa mohlo tejto malej 
osôbke stať ? V škole na matematike vymaľovávajú jabĺčka a poobede sa hrajú, nič náročné. 
 ,,A to už prečo ?”,,Ach, stratila som svoju obľúbenú modrú fixku a pani učiteľka mi povedala, že moje 
písmeno A vyzerá, ako keby ho písala nejaká chromá mačka,” odpovedala smutne a z jej 
čokoládových očí vyšla jedna malá osamelá slzička. Hneď ako dopovedala, neubránila som sa 
úprimnému smiechu, tak napokon nie som jediná, ktorá dnes mala nepodarený deň. 
„Esterka, neplač, všetko dáme do poriadku, fixku kúpime cestou a písmenko A potrénujeme.” 
 Objala ma tak silno, až som nemohla dýchať, na perách sa jej ukázal  roztomilý úsmev. ,,To je 
moje dievčatko a teraz mi porozprávaj niečo veselé!” nakriatla som ju. 

,,Haha, Adam dnes doniesol do školy škrečka a učiteľka mu ho našla v taške, tak sme sa 
smiali, až nás bruchá boleli.” 
Aj my dve sme sa  celou  cestu  na tejto príhode smiali. Ja som jej porozprávala, ako môjmu 
spolužiakovi vyletela papuča von oknom na školský dvor a dodnes nik nevie, ako sa to vlastne stalo. 
Po našich trápeniach zrazu nebolo ani chýru, ani slychu. Chodili sme ako také dve slniečka, ktoré 
konečne vyšli spoza zlých tmavých mrakov. Veď každý z nás môže mať nepodarený deň, na veku 
nezáleží, či už sa trápite nad stratenou modrou fixkou alebo zbabraným testom... 

 
TAMARA HOLUBOVÁ 

 CENA POROTY 
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 HOJDAČKA  

 
leziem na oranžovú loď 

hodí sa mi k tričku 
slnko na mňa svieti ako žiarovka 
zo sťažňa visia štyri dlhé šnúry 
na ktorých sú zavesené plachty 

zakrývajú slnko 
 

plavidlo spomaľuje 
prichádza do prístavu 

 
 

DOVOLENKA 

 
Prudké vlny mora prúdili veľmi rýchlo. Ako by sa nechceli ani na chvíľu zastaviť a privítať nás. 

„Konečne sme tu,“ povedal veľmi unavený ocko. Cestovali sme 12 hodín. Ocko šoféroval, mamka 
nespala, aby sledovala ocka a moja sestra, úplný strachopud, sa bála, aby nezaspali obaja. Každých 
päť minút sa ocka pýtala, či žije. 

Keď sme dorazili do cieľa, ostávala nám už len jedna dôležitá vec. Nájsť si ubytovanie. No to 
sme, našťastie, vybavili do desiatich minút. Majiteľ nám povedal, že k moru  je to najviac 900 metrov. 
Zabudol však dodať, že vzdušnou čiarou. V skutočnosti k moru viedla predlháááá cesta s morom 
kopcov. 

Na ubytovaní sme mali mačku i psa, ktorému sme dali meno Sheriff. Keď sme sa už ako-tak 
zmierili so vzdialenosťou nášho prechodného domova od vody, vybalili sme si kufre a rozhodli sa ísť 
poobzerať more zblízka. Ale opäť sa objavil problém. Nevedeli sme, kadiaľ máme ísť. Našťastie sa tu 
objavil Sheriff. Vybral sa dole pre nás neznámym chodníkom. Mohli sme si vybrať, či ideme s ním, 
alebo pôjdeme po ceste. Rozhodovanie sme nechali na mamku a ona zavelila, že ideme za psom. 
Pes si to, samozrejme, švihol skratkou, ktorá bola strmá. Skoro som spadla na schodoch, ktoré vôbec 
nebolo vidieť. Voľba, že pes je náš vodca, sa mi veľmi nepáčila, ale čo už... Mamkine rozhodnutia sú 
konečné. 

Keď sme utrmácaní, ale relatívne celí, prišli k moru, ja a sestra sme sa doň nedočkavo vrhli. 
Bolo veľmi studené, nie ako na obrázkoch z reklamy, tak sme z neho rýchlo vyšli. Ale nevzdali sme to. 
Postupne sme sa ponárali hlbšie a hlbšie. Približne o 7 minút nám bola voda po pás. Tam sme ostali a 
chceli sa celé ponoriť na tri, no potopili sme sa asi na tridsiaty pokus. Po hodine sa ocko a mamka 
dohodli a zvolili tzv. oddychový deň. Zobrali sme si všetky veci a vrátili sa do penziónu. 

Hneď na druhý deň sme zistili, že nám píska bojler. Vydával veľmi divné zvuky. Znel ako parný 
vlak. Pískal každé 3 minúty. Neustále. Aj v noci. Nemohli sme kvôli nemu spať. Ocko povedal, že to 
necháme tak a zajtra to možno prestane pískať. Neprestalo. 

Apartmán, v ktorom sme bývali, bol krásny. Na staromódny chorvátsky štýl, ktorý sa mi veľmi 
páčil. No malo to jeden háčik. Spálňa, kúpeľňa a obývačka boli vo vnútornej časti bytu a kuchyňa a 
terasa vo vonkajšej časti domu. 

V tú noc sa ocko zobudil na veľmi veľký smäd, tak sa šiel napiť  do vonkajšej kuchyne. V tej 
chvíli sa stala strašná vec. Ocko zabuchol dvere tak silno, že sa pootočil kľúčik a hneď nato zlomil. 
Ráno som sa zobudila a snažila sa otvoriť dvere. Moja sestra Danka počula buchot, pribehla a 
poradila mi, že musím preliezť cez okno. Ocko sa na noc strávenú na stoličke nesťažoval. Nevyzeral 
však oddýchnuto. 

Po raňajkách sme opäť vyrazili na pláž. Tentoraz autom. Ocko nás vysadil asi 200 metrov od 
pláže, pretože ďalej už autá nemohli ísť. Povedali sme mu, že budeme na tej pláži, na ktorej sme boli 
deň predtým. Po ceste sme narazili na lepšiu pláž, tak sme si povedali, že sa 

vyložíme práve tu. Po nejakom čase sa mamka rozhodla ísť hľadať ocka, ktorý sa medzičasom 
stratil. Vybrala sa na pravú stranu, pretože tam boli žlté dáždniky, ktoré boli poznávacím znamením 
„starej“ pláže. No vtedy nám nedošli 2 veci: Prvá. Poznávacie znamenie: žlté dáždniky. Lenže žlté 
dáždniky boli úplne všade!!! Druhá. Keď sme narazili na túto pláž, prešli sme tú, na ktorej sme boli 
prvý deň, a tá bola od nás doľava a naša mamka sa vybrala doprava. Asi po 30 minútach nás ocko 
našiel. No mamka ho ešte stále hľadala. Ocko, ako správny chlap, sa ju vybral hľadať. Nakoniec sa 
obidvaja vrátili. So sestrou sme si vydýchli. Neprišli sme o rodičov. 
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Unavení po celom dni sme zakotvili v izbe a ja som sa vyvalila na posteľ. Povedala som si 
nahlas: „Dnes už mám Chorvátska naozaj dosť...“ 

 
LENKA MELCHEROVÁ 

CENA ĽUBOVNIANSKEHO LITERÁRNEHO KLUBU 

 

 

II. KATEGÓRIA – POÉZIA 

 

NIE SOM SAMA 
 

Voňavá lúka - 
to je moja mamka 

čo vždy ma k sebe privinie. 
Má oči farby neba 

vždy vidím ju vedľa seba 
a nie som sama. 

 
Pevná skala - 
to je môj tatko 

ktorého nič nezlomí. 
Má oči farby zeme 

vždy drží ma pevne pri zemi 
a nie som sama. 

 

NINA VALACHOVÁ, 1. MIESTO 

 
 

STROM 
 

Rodina je ako strom, 
chráni všetko čo je v ňom. 

My sme veľká rodina. 
Ja, brat a mamina. 

K tomu ešte babka patrí, 
vie čo máme radi. 

Je to kôra nášho stromu, 
volá nás do svojho domu. 

Tam sme skoro každý deň, 
zrobím všetko preň. 

 

KARIN KOŠČOVÁ, 2. MIESTO 

 
 

HRA S PÍSMENAMI 
 

Hráme hru. 
Keď sme sami, 

 hráme sa hru s písmenami. 
Tatko niečo vymyslí. 

Obyčajne, sú to nezmysly! 
Mama zase múdra je, 

tatovi vždy rada napovie. 
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Napovedať? 
 Veď to sa ne-slu-ší! 

Dedko sníva  o shu-shi, 
  tak si  hríby rád  na- su-ší. 
Aké shu-shi?  Aké hríby? 

Babka volá: 
- Na obed sú ry-by! 

 Nemám o tom  pochyby... 
 

LUCIA DOLINSKÁ, 3. MIESTO 
 
 

PODARENÁ RODINA 
 

My sme štyria v rodine, 
to je šťastie jediné. 

Mamka, tatko, ja a sestra, 
rodina sme veru, extra. 

 
Radi sa všetci zabávame, 
vždy dobrú náladu máme. 
Kto k nám príde, neľutuje, 

všetky dobroty si pochvaľuje. 
 

Sme rodina podarená, 
vraví suseda obdarená. 
Smejeme sa do popuku, 

úsmev máme od ucha k uchu. 
 

KRISTIÁN KYŠEĽA, ČESTNÉ UZNANIE 
 
 

O DVOCH LUSTROCH 
 

Bol raz jeden luster, 
ten kamaráta mal, 

s ktorým sa vždy smial. 
 

Boli takmer rovnakí, 
dívali sa na mraky. 

Svietili skoro tak isto, 
 

aj keď bolo hmlisto. 
Mali veľa kryštálov 

a tiež kopec krásny snov. 
 

Lustre mali sviečok veľa, 
každá veru svietiť smela. 

Od večera do rána. 
 

Aj na Evku, na Jána. 
A tak lustre – priatelia, 
svetielko nám nadelia. 

 
Nebojíme sa už noci, 

svietia pre nás - k našej moci. 
Bubáčikov nieto viac, 

 
za okienkom svieti mesiac. 
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Spokojne sa vyspinkáme, 
svetielko tu veru máme. 

 
SEBASTIAN ROY, ČESTNÉ UZNANIE 

 

ÚŽASNÁ RODINA 
 

Ja som taký malý pletko, 
popletiem si celkom všetko. 
Mamku z toho bolí hlava, 

tabletku si na to dáva. 
 

Splietam večer, splietam ráno, 
z Karkulky je hlúpy Jano. 

Pozerám sa z ulice. 
Mamka berie palice! 

Sľubujem byť bez chyby 
a utekám na ryby. 

 
Moja sestra- šikovnica, 
nemá vôbec bledé líca. 

Husličky si vytiahne, 
mňa zas záchvat popadne. 
Vŕzga na nich každý deň, 
ja z tej hrôzy odpadnem. 

 
Ocko ten sa nestará. 
Rýchlo dvere zatvára! 

Do záhrady uteká, 
nad rodinou božeká. 

 
Ale my sa radi máme. 

To je o nás dobre známe. 
Úžasná sme rodina. 

Rastie u nás hrdina!? 
 

SAMO SEČKÁR, ČESTNÉ UZNANIE 
 
 

II. KATEGÓRIA – PRÓZA 

 

NAŠI 
 

Dobré ráno! 
Dobré... 
Kam susedia? 
Ideme kopať zemiaky. 
Aj Števko? 
Áno, veď je náš! Nech vidí, ako zemiačky prichádzajú na stôl! 
Toľko rúk na prácu, to budete skoro hotoví. Tak veľa nakopte...! 
A naozaj, bolo zemiakov a zemiakov, no i zábava na poli s myšacou rodinkou, ktorú sme objavili, s 
ujom Lacom aj sesternicou Esterkou a... Kopanie zemiakov je pre mňa vždy fajné. 
 
To je ale pekné počasie, že..?  
A čo vy toľko vozíte? 
Budeme mať nové skrine, tak ich treba zmontovať. 
Len, či má kto pomáhať? 
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Ale má, teta. 
Števko určite, a dievčatá tiež rady. Veď sú obe naše!  
Agátka a Beátka nakoniec pomáhali skrine iba naplniť, ale ja som ich  
s ockom celé pomontoval. Večer sme ich ešte poriadne vyskúšali - otvárali, zatvárali a bolo nám 
veselo. 

 
Tak sa zatiaľ majte, a poobede prídeme.  
Hurá, ideme k dedkovi a babke do Krásnej nad Kysucou! 
Od domu, kde bývame, je to dosť ďaleko, no vždy sa tam tešíme.  
Sú to rodičia mamky a hovoria nám: ,, Naše zlaté deti!"  
A potom sa starajú ako v hoteli. Babka varí, dedko nám kupuje jogurty,  
aj kúzlo s peniažkami ma naučil a nikdy sa neponáhľa. 

 
No keby sa 

mamka Magduška a ocko Janko 
neboli vtedy tak dobre rozhodli, 

ja - Števko a sestričky Beátka s Agátkou 
neboli by sme NAŠI, 

ale stále iba požičaní (DOMOVÁCI)... 
 

ŠTEFAN RUSIŇÁK, 1. MIESTO 

 

RYBÁRSKY LÍSTOK 
 

Mnohí ľudia si myslia, že rybárčiť môžu len chlapi či chlapci. Ale nie je to pravda! Aj ja rybárčim! 
A to mám iba 10 rokov! Môj ocko je rybár a mne sa jeho záľuba zapáčila tiež. Na súťaži mladých 
rybárov som dokonca vyhrala 1. miesto, a tak nečudo, že som sa chcela pochváliť nielen starým 
rodičom, ale aj ujovi Petrovi. 

Počas prázdnin sme s ockom naplánovali rodinný výlet, objednali chatku na Domaši v zátoke. 
Samozrejme, kde inde, veď to je pravý raj pre nás rybárov! Skvelé miesto! Nastal deň D. Vyrážame! 

Onedlho po nás dorazili babka s dedkom a aj ujo.  
„Ahojte,“ zdravím celá natešená, „už chystáme udice.“Oznamujem všetkým prítomným. Nie je to 

až také ľahké, ako to vyzerá. Musíte vedieť, kde ryby berú, mať dobrú návnadu a veľa trpezlivosti a 
samozrejme, musíte mať aj rybárske povolenie. Veď to... 

„Oci, kde máme rybárske povolenie?“ pýtam sa. 
„Povolenie? Kukni v aute,“ odpovedá mi ocko a pokračuje v nahodení udíc. 
„Mami, máš to povolenie?“ pýtam sa mamky. 
„ Ja? Ani som ho nevidela. Bol doma na stolíku pri dverách. Milan, bral si ho?“  
No to už ocko beží k autu a kričí: „Podajte mi kľúče, musíme sa vrátiť domov po papiere! Do 

hodiny sme späť.“ 
„ A čo s tými prútmi vo vode?“ pýta sa nechápavo ujo Peťo... 
A tak ocko naštartoval auto a trielili sme domov. Medzitým babka, dedko a ujo sedeli na brehu 

Domaše a chytali nielen bronz, ale aj ryby. Udica totiž zabrala a jediný, kto zabral tiež, bol môj ujo. 
Chytil udicu a zatiahol...   

„Dobrý deň, sme kontrola z rybárskeho zväzu, prosíme si vaše rybárske povolenie a preukaz,“ 
znel hlas. Darmo ujo vysvetľoval, darmo babka prosila, pokuta 50 € ich neminula. Ujo nie je rybár, 
chytať nesmie. 

Natešení sme sa vrátili,  no našu radosť pokazila nepríjemná správa od starých rodičov. „ Peter 
dostal pokutu, “ informovala nás podrobne babka hneď s príchodom.  Mrzelo nás to. Taká smola. 

Nakoniec všetko dobre dopadlo. S pomocou ocka som všetkým ukázala, že som naozaj pravá 
rybárka. Ulovili sme parádne kúsky a zopár z nich sme darovali ujovi ako odškodné. Bola to skvelá 
zábava a aj po polroku si na ňu s úsmevom spomíname. 

 
MIRIAM JUSKOVÁ, 2. MIESTO 
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KRÍŽOM KRÁŽOM BICYKLOM 

„Ten je môj? A iba môj? Je krásny, ružový,“ takto nejako zneli moje výkriky radosti, keď som 
dostala svoj prvý naozajstný bicykel. O pár dní vyzeral ešte krajšie, pretože som si ho vyzdobila 
špeciálnymi „kormidlovými“ stužkami. Tie super šušťali, keď som išla rýchlo.  

Moje dve staršie sestry boli už v bicyklovaní profíčky. Spolu s rodičmi chodievame často na 
výlety. V zime skôr na lyžovačky a prechádzky v snehu, ale od jari do jesene viac bicyklujeme ako 
chodíme po vlastných. Milujem ten pocit, keď sa balíme a odchádzame na cyklotúru.  

Najskôr ma ocko vozil v špeciálnom cyklo-vozíku za svojim bicyklom. V ňom sa dalo aj dobre 
spať. Keď som podrástla, vozila som sa v sedačke za ocinom. Veľa sme sa spolu nasmiali. Ocinovi sa 
muselo dobre pedálovať, lebo som mu celou cestou vyspevovala.  

Často sa chodievame bicyklovať k Dunaju. Zvykli sme sa tu aj okúpať alebo na brehu rieky 
zbierať mušličky. Pozorovali sme aj veľké lode, ktoré sa plavili možno až do mora. Pamätám si na 
jednu cyklotúru, na ktorej som sa poriadne bála. Zastihla nás veľká búrka. Asi hodinu sme museli 
čakať v skrýši pri ceste, kým prešiel ten najväčší dážď, hromy a blesky. „Už by to mohlo prestať!“ 
vzdychla som si. O pár minút bola búrka preč. Premokla som až po gaťky. Mama mi pomohla prezliecť 
sa a ja som mohla ockovi znova veselo vyspevovať.  

Keď som vyrástla už aj zo sedačky a naučila sa bicyklovať – sama, ocko znovu niečo vymyslel. 
Prišiel domov a na svoj bicykel namontoval čudnú červenú tyč. A predstavte si, o tú tyč pripevnil môj 
krásny ružový bicykel. Nasadol na svoj bicykel a povedal: „Nasadaj aj ty! Vyrazíme na skúšobnú 
jazdu.“ Fíha, aj som sa trochu bála, ale ocina treba poslúchať. Tak sme šli ... a bolo to super! 
Pedálujeme obidvaja a keď už nevládzem, môžem oddychovať. A je jasné, že si vyspevujem stále.  
Veď možno raz zo mňa bude aj speváčka. 

Juj, najazdili sme už veľa kilometrov po Slovensku, Maďarsku, boli sme aj v Čechách 
a Nemecku. Milujem svoj bicykel, moju rodinu a naše výlety. Radi si pozeráme fotky  z nich, 
spomíname a smejeme sa. Už sa teším na ďalšie výlety, na jar, keď z garáže vytiahnem svoj ružový 
bicykel. Len sa bojím, či mi už nebude malý. 

 
MIRIAM MORAVSKÁ, 3. MIESTO 

 
 

LOV KAPRA 
 

Už päť rokov chodím do plaveckej školy Kvapka. Tréner nás učí plávať a hrá s nami vodné hry.  
Raz nám oznámil: „O týždeň pred Vianocami sa bude konať súťaž v love kapra“. Rozhodla som 

sa, že sa do súťaže zapojím a vyhrám. Celé týždne som trénovala, aby som  toho kapra chytila. 
Konečne prišiel ten deň. S tatikom sme sa pripravili a išli sme na plaváreň. Tam nás rozdelili do troch 
skupín. Ja som bola jediné dievča v prvej skupine s najmladšími súťažiacimi. Keď sme začali, všetci 
chlapci sa vrhli na kapra a jasom si v duchu povedala: „Počkám vzadu na svoju príležitosť.“ Najprv sa 
mi dvakrát vyšmykol, ale do tretice som ho už nepustila. Všetci boli prekvapení a blahoželali mi. Ani 
tatik neveril, že by som to dokázala.  

Na konci súťaže bolo vyhodnotenie. Všetci dostali sladkú odmenu. Mne dali hlavnú cenu – 
môjho živého kapra. Rýchlo sme sa ponáhľali domov. Napustili sme plnú vaňu vody a z vonku sme 
pridali veľa čerstvého snehu. 

Hrala som sa s ním tri dni, kým prišla Štedrá večera. Potom sa o neho postaral dedko. Môj 
kapor nám všetkým chutil. 

 
VIKTÓRIA BOŠKOVÁ, 3. MIESTO 

 
 

ŠŤASTNÉ CHVÍLE S MOJIMI BLÍZKYMI 
 

My sme taká športová rodina. Presnejšie lyžiarska rodina. Lyžuje moja mamka, ocko, sestra 
a ja. Už si ani nepamätám, kedy som začal lyžovať. Asi už v mamkinom bruchu. Aj mamka s ockom 
sa spoznali na lyžovačke. Lyžujeme  celú zimu, každý  víkend, aj cez prázdniny. Niekedy hundrem, 
keď musím skoro ráno vstávať, ale keď sme všetci na kopci, nechce sa mi ísť domov. Dokonca aj 
všetci pretekáme. Minule to bolo na pretekoch riadne napínavé. Išiel som ako o život. Prišiel som do 
cieľa a neveril som vlastným očiam. Bol som prvý. Veľmi som sa tešil, ale nie dlho. Nakoniec ma 
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predbehol posledný pretekár v mojej kategórii. No nič, aj druhé miesto je úspech. Nakoniec sme však 
vyhrali celá rodina. Všetci sme stáli na bedni aj s pohármi. Boli sme aj v novinách. Ja so sestrou veľa 
trénujeme, čoskoro predbehnem aj mamku. Už sa teším na jarné prázdniny. Každý rok chodíme do 
Rakúska. Je tam nádherne. Celý deň lyžujeme a večer si zapálime do krbu a pozeráme filmy. 
Lyžovanie niekedy aj bolí. Keď sme boli v Litve, lyžovali sme v hale, kde bol čistý ľad. Keď som 
spadol, veľmi som si udrel koleno. Od bolesti som až plakal. Môj najlepší tréner je môj ocko. Niekedy 
aj kričí, lebo chce, aby som bol stále lepší a rýchlejší. Na pretekoch ma tak hlasno povzbudzuje, že až 
zachrípne. Zimu bez lyžovačky si už ani neviem predstaviť. Je to náš život a záľuba, ktorá nás spája. 

 
BORIS BUDZÁK, ČESTNÉ UZNANIE 

 
 

AKO SI MA LARA VYBRALA 
 

Je veľa pekných chvíľ, ktoré zažívam s mojou rodinou. Aj chvíle strávené spoločne pri obede či 
večeri sú pekné. Vtedy sa smejeme, rozprávame si zážitky a rozoberáme bežný deň. My sa chodíme 
radi prechádzať.  

Raz sme sa vybrali na prechádzku do lesoparku, kde sme stretli jednu rodinku so psíkom.  Psík 
sa nám veľmi páčil. Keďže sme ešte doma psíka nemali,  rodičia sa ma hneď opýtali, či by sa mi taký 
páčil. Bez váhania som odpovedala, že sa mi veľmi páči. Sotva som to dopovedala, už sme boli pri tej 
rodinke a dali sme sa s nimi do reči. Dozvedeli sme sa, že ide o rasu rodézskyridgeback a že je 
vhodný aj k deťom.  

Samozrejme, že som bola taká nedočkavá, že už cestou domov som sa rodičov pýtala, či 
budeme mať aj my takého psíka a v duchu som si predstavovala ako s ním chodím na prechádzky. 

Ešte v ten večer sme si prezerali  inzeráty, či nenájdeme šteniatko na predaj takejto rasy. Ráno, 
keď som sa zobudila, mi mamka oznámila, že o dva dni sa pôjdeme  pozrieť na psíka, ktorého našla 
cez inzerát. Nevedela som sa dočkať, kedy to už bude. Konečne, povedala som si,  keď nastal pre 
mňa ten dlho očakávaný deň D. 

Ohromne som sa tešila, keď sme prišli k rodine, ktorá šteniatko predávala. Keď nám ich majiteľ 
otvoril dvere, vybehli na mňa tri malé šteniatka. Vošli sme do domu a rodičia mi povedali, že si jedno z 
nich môžem vybrať. 

No ja som stále bola veľmi nerozhodná. Ako si mám vybrať jedno šteniatko, veď všetky sú 
krásne a takmer úplne rovnaké. Zrazu ma jedno z nich  začalo ťahať  za vrkoč. A už bolo rozhodnuté. 
Hneď som vedela, že to bude dobrá kamarátka. Zobrali sme si ju teda domov a dali sme jej meno 
Lara. 

Keďže bola  vonku zima a bolo to ešte malé šteniatko, tak sme ju nechali  spať v predsieni. 
Ráno, keď sme s ňou chceli ísť vonku a mamka si išla obuť nové tenisky. Skoro sa rozplakala. Jej, 
ešte pred dvoma dňami nové tenisky boli celé rozhryzené. Ale keďže moja mamka je tiež veľký 
milovník psov, nejako to kvôli mne predýchala. Veľa sme sa spolu s rodičmi nasmiali, keď  sa Lara 
hnevala na kovový smetačik  a metličku, ktoré sa používajú na čistenie krbu. Stále na nich brechala. 
Veľmi ju to rozčuľovalo, ale pre mňa a mojich bratov to bolo veľmi zábavné.   

Lara má teraz už päť rokov, ale stále ma ťahá za vlasy. Hlavne vtedy,  keď sa teší.  Ale zvláštne 
je, že to robí iba mne.  

Svoju rodinu mám veľmi rada a tiež mám rada, keď spolu trávime voľný čas, či už ideme spolu 
bicyklovať, korčuľovať alebo lyžovať. Milujem tiež spoločné dovolenky pri mori. No najradšej mám, 
keď sa ideme spolu prejsť a spoločnosť nám ešte robí aj naša Lara. To sú tie najkrajšie chvíľky s 
mojou rodinou. 

 
VIKTÓRIA ILKOVIČOVÁ, ČESTNÉ UZNANIE 

 
 

DOVOLENKOVÉ PREKVAPENIE 
 

Z celého roku mám najradšej leto.  Okrem toho, že si všetci oddýchneme od školy, povinností a 
učiteľov /aj oni od nás /,  chodievame celá rodina na dovolenku.  Inak to nebolo ani tento rok. Prišlo 
leto a s nádejou  sme  čakali so sestrou Barborkou na ten veľký deň D, kedy  ocino ostane doma a 
mamina zavelí: ,,Balímeee!“  Prešiel týždeň, prešli dva, tri a pomaly sa blížil koniec júla. Čo sa deje, 
tento rok nepôjdeme nikam? Pýtala som sa sama seba. Už sme so sestrou aj prestali veriť, že ten deň 
príde a zrazu sme sa dočkali. 
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Posledný júlový deň si ocino vzal dovolenku a začali sme baliť kufre. Vôbec som však 
nerozumela tomu čo sme zbalili.  ,,Mami, načo mi bude pri mori bunda, dáždnik, pevné topánky aj 
plyšový medveď?“ spýtala som sa nechápavo. 

Ona sa však len pousmiala a povedala záhadne: ,,Veď  uvidíš, ty môj zvedavec.“ 
Na druhý deň sme všetci sadli do auta a ocino zamieril úplne opačným smerom ako je letisko v 

Bratislave.  
Pozreli sme sa so sestrou nechápavo na seba a ako na povel sme sklamane naraz vychrlili zo 

seba : 
„ My nejdeme k moru?“ 
„Nie“, odpovedal ocino, „ideme do Tatier, je načase, aby ste videli ako pekne je u nás na 

Slovensku.“ 
V tú chvíľu sa moja predstava, že sa budem čľapkať v mori, hrať v piesku a šantiť so sestrou na 

toboganoch od výmyslu sveta,  razom rozplynula a rozplakala som sa. Sestra, ani neviem či zo 
smútku alebo z ľútosti, sa ku mne po chvíli pridala a ja som začala pomedzi slzy rodičom vyčítať: „ To 
ste nevedeli nič lepšie ako je dovolenka doma na Slovensku vymyslieť?“ 

„Čo tam budeme celý týždeň robiť? To bude nuda!“  dodala s plačom sestra. 
Prvá zastávka boli Donovaly. Po príchode na Habakuky sme nahnevané so sestrou ani nechceli 

vystúpiť z auta. Naveľa sme šli a čarovné rozprávkové mestečko sa nám celkom zapáčilo. Hovoriaci 
mlynček nám zaspieval no stále som bola ofučaná a smutná, že sme nešli k moru.  

Ďalšia zastávka cestou do Tatier bola pri Liptovskej Mare.  „Vystupovať“, povedala mamina.  
S nechuťou a šomraním , že čo už len môže byť zaujímavé na vode som vystúpila z auta. Na moje 
prekvapenie sme nešli obdivovať vodu, ale na okružnú plavbu po priehrade. To bol zážitok! Prvýkrát  
som sa plavila loďou. Môj, smútok, hnev a sklamanie sa pomaly menili na radosť, nadšenie a 
zvedavosť. 

Po príchode do Tatier sme sa prešli ešte okolo Štrbského plesa.  Ďalšie dni sme boli na rôznych 
výletoch. Navštívili sme Pieniny,  kde sme na pltiach splavovali Dunajec. Obdivovali krásnu Beliansku 
jaskyňu, prešli sa všetci  v korunách stromov a obdivovali krásu Slovenska z Lomnického štítu, kde 
sme sa vyviezli lanovkou. Naša cesta viedla aj na Spiš, kde sme navštívili Spišský hrad a na salaši 
ochutnali pravé bryndzové halušky. Mňam! Keď si na ne spomeniem, hneď sa mi zbiehajú na ne sliny 
znova.  

Keď sa pomaly blížil koniec dovolenky, vybrali sme sa po turistickom chodníku  na Hrebienok. 
Tu sa konali práve Medvedie dni. Tam som za medvedíka, ktorého som mala so sebou dostala hneď 
po výstupe odmenu.     

V súťažiach sestra vyhrala desiatový box a ja veľkého plyšového medveďa. Cestou domov sme 
sa ešte okúpali v Poprade.  „To bola dovolenka!“ vyletelo zo mňa radostne v aute cestou domov, 
„najkrajšie dni aké som kedy zažila. “    

Zrazu som všetko pochopila....Je úplne jedno či strávim voľné dni a prázdniny  pri mori, na 
potulkách po Slovensku alebo len tak doma. Dôležité je, že ich prežijem s ľuďmi, ktorí ma majú radi, 
so svojimi blízkymi – zo svojou rodinou. 

 
BIANKA PÁSTOROVÁ, ČESTNÉ UZNANIE 

 
 

MAMA A OCKO SÚ MOJI HRDINOVIA 
 

Maminka je moja hrdinka, lebo sa o mňa stará. Hráme sa. Kupuje mi na pitie červenú a bielu 
Vineu. Keď hrám tenis, sedí vedľa kurtu a nakúka. Keď sa učím angličtinu, počúva a pozerá. Chodí so 
mnou na flautu. Flauta to je pohroma. Už dva roky sa učíme tú istú pesničku. Rád hrám na flautu, ale 
stále hráme a učíme sa to isté dokola a to ma potom nebaví.  

Maminka je moja hrdinka vo všeličom. Ani to neviem spočítať. Vie robiť veľa vecí. Vie robiť 
s počítačom, vie šoférovať, variť, upiecť koláčiky, upiecť vynikajúcu kačku. Pomáha mi s učením, 
varíme spolu, hráme sa spolu, jeme spolu, šijeme spolu na Singerke, spolu robíme na počítači. Keď 
chcem kresliť na počítači, maminka mi dá Skicár a ja v ňom maľujem.  

Môj ocko je hrdina. Zatlačí lietadlo sám s ojátkom do hangáru. Ja tlačím krídlo lietadla. Spolu sa 
vozíme autom. Hráme sa so šľapacími autami. Ocko je hrdina, lebo vie hromadu vecí a vie toho veľmi 
veľa o lietadlách. Vie ich aj opraviť. 

Kto je hrdina? Hrdina je človek, ktorý pomáha. Môže to byť aj zviera – šimpanz, levy, aj vtáci, 
čajky. Aj tigre, ak sú vycvičené, tiež môžu ľuďom pomáhať. Je ich na svete nespočetne veľa. Každý 
deň ich na svete pribudnú trilióny. Presne to nikto nespočíta, lebo sa každý deň narodí veľa tých 
zvierat, čo pomáhajú ľuďom. 
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Hrdina pomáha len dobrému, zlému nie. Kto je dobrý a kto nie vie podľa toho ako sa človek 
správa. Zlý človek sa správa zle. Ubližuje ľuďom. Afér a zlých vecí, ktoré zlý človek robí, je na svete 
nespočetne veľa. Hrdina je protikladom zlého a zlých vecí. Je dobrý, lebo pomáha ľuďom.  

Hrdina tiež napríklad nachádza ľuďom to čo sa im stratí. Keď sa im stratí peňaženka, peniaze, 
drahý prsteň s diamantom, diamantová kvetina, hrdina ich nájde a vráti. Vtedy je ich hrdina, lebo im 
pomôže.  

Mama a ocko sú moji hrdinovia. 
 

SEBASTIAN ROY, ČESTNÉ UZNANIE 
 
 

III. KATEGÓRIA – POÉZIA 

 

ÚTECHA SKLAMANIA 
 

Ó, zarmútené klbko 
drahých sukní 

Lupene sťa hodváb jemný 
Nemaj smutné očko 

 
Ono to prejde 

Čerpajúce slzy uplynú 
a bolesť, strach prepadnú  

Veď aj tak to vyjde 
 

Ó, potešenie nastávajúcej nevesty 
Aj láska sa zahojí 

Len kvôli tebe prebolí  
Vysvetli svoje pocity 

 
Ono to prejde 

Čerpajúce slzy uplynú 
a bolesť, strach prepadnú  

Veď aj tak to vyjde 
 

ALEXANDRA ZAMIŠKOVÁ, 1. MIESTO 
 
 

SPOMIENKY 
 

Spomienky sú hradom, 
klesám voľným pádom. 
Spomienky sú kľúčom, 

žiarivým lúčom. 
Odomykajú dvere, 

v láske, 
v hneve. 

Srdce moje strážia, 
duša spieva: Máš ma... 

Spomienky sú naši blízki, 
život ich privial ako lístky. 

Lístky nie sú navždy 
zo zeme stvorené, 
ohníkom spálené, 

v spomienkach chránené. 
 

DANIELA ADAMOVIČOVÁ, 2. MIESTO 
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ŠŤASTIE 

Šťastie – malá vonná sviečka, 
v tejto chvíli zatváram viečka. 
Horí v nej radostný plamienok, 

do vody hádžem kamienok, 
v hlave milión spomienok, 

vo vlasoch sfarbený pramienok... 
Nezáleží aká farba, 

hlavné je, že býva sranda. 
Pastelová radosť, sýty úsmev, 
zážitky v nás kričia: Tu sme! 

 
OLÍVIA BAGÓOVÁ, 3. MIESTO 

 
 

XXX 

momenty kedy sa zastaví čas 

momenty kedy sa nepozeráš na hodinky 

ostanú pri tebe celý život 
spomienky...ostatní 

šťastie, ktoré nikdy nestratíš 

chráň si ho, je to dar 

preži šťastné chvíle s blízkymi 

 

VANESA KNAPIKOVÁ, ČESTNÉ UZNANIE 
 
 

NITE 

 
Prešli sme už spolu míle, 
tkali z nití krásne chvíle. 

Dávame si litre lásky, 
navzájom si poznávame vrásky. 

Keď máš úsmev schovaný, 
oči zatopené slzami, 
uteším ťa slovami, 

pretkáme sa niťami. 
 

LENKA KYŠEĽOVÁ, ČESTNÉ UZNANIE 
 
 

V ALBUME 

 
Lepíš si ich postupne... 

 
Najprv tie s bezzubým úsmevom. 

Na nich malinká ako tvoj obľúbený vankúšik 
v teplom náručí mamy 
/tvoja dlaň v jej dlani/ 

pokojne spíš. 
 

A potom tie pri prvej sviečke... 
ceríš sa na ocka, 

sedíš mu na kolenách, 
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nedržíš sa... 
dôveruješ. 

 
Ešte je tu babka - 

jej ruky... 
toľko toho už uniesli 
a teraz nesú teba. 

Pri prvých krôčikoch 
z dlaní robia barikády. 

 
A ďalšia s bračekom. 
Ty sama chránená 

chrániš... jeho. 
 

A rodinné oslavy, 
vzdialení príbuzní, 
prvá školská taška, 

tie s diplomom 
i tie v letnom tábore, 

nové tváre, 
no vždy v strede si TY. 

 
Až uveríš, 

že celý svet sa točí 
len okolo teba... 

 
SANDRA ŠKOPOVÁ, ČESTNÉ UZNANIE 

 
 

STRACH 

 
Za obzor už zašlo slnko, 
nahradil ho hviezdny svit, 

v lese náhle všetko stíchlo, 
v oknách chát už nie je nik. 

 
Iba v jednom okne v kríkoch, 

v okne medzi stromami, 
ktosi hlasno zo sna skríkol, 

ktosi v dekách zmotaný. 
 

Posadil sa, rozhliadol sa, 
zistil, že s ním nie je nik 

a zas padol do tých hlbín, 
z ktorých zaznel jeho krik. 

 
Teraz kráčal popri oknách, 

počul smiech a spev, 
bežal snehom, cieľ mal jasný, 
už videl dom, kde niekto bdel. 

 
Rozbehol sa stále hľadiac 

na ľudí za oknami, 
na chlapčeka, 

bral si darček od mamy. 
 

Stál a hľadel cez okienko, 
hľadel na tú šťastnú tvár, 

počul svoj smiech, 
cítil vietor 
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a zas padal v hustých hmlách. 
Jediné, čo necítil však, 

to bol v túto chvíľu strach. 
 

Zahúkala sova v lese 
a zanikol hviezdny svit, 
slnko vyšlo nad oblaky, 
niet však koho zobudiť. 

 
ALEXANDER VOJTEK, ČESTNÉ UZNANIE 

 
 

III. KATEGÓRIA – PRÓZA 

 

TREST 
 

Prázdniny sa začali. Mamu vysvedčením určite nepoteším. Stopercentne. Volám sa Alica 
a práve idem domov s dvojkou zo správania. Mama sa zblázni. A zas budem bez wifíčka najmenej 
týždeň.  

Už som pred dverami. Nadýchnem sa, stlačím kľučku a vojdem. Mama je doma. Vytiahnem 
z tašky vysvedčenie a pomaly vojdem do obývačky. Mama sa ku mne otočí a pozrie naň.  

O niečo neskôr sedím v izbe na posteli. Obyčajne počúvam pesničky z mobilu, ale teraz nič. 
Dostala som silnú hubovú polievku. Takú silnú, že susedia skoro ohluchli a svoj mobil už asi neuvidím.  
Ach, jaj! Prečo práve ja? Rozmýšľam, čo mám urobiť. Mama povedala, že ma pošle k tete na vidiek. 
Neznášam tetinu farmu. Chová prasatá a všetko tam smrdí. Keď sme tam boli naposledy, teta 
vynášala v táčkach hnoj. Odporné! Nechápem, ako to prežije. Ja by som sa pozvracala. Ach, pomsta 
je sladká. Celá mama. Ale prečo práve hnusný prasačinec? Vtom mama vletela do izby a zvreskla:,, 
Zbaľ si veci, o hodinu odchádzaš!“ ,,Čo si sa zbláznila? Teraz? Ja nikam nejdem!“ Mama však bola 
neoblomná. Presne o hodinu ma vzala na vlakovú stanicu a strčila do práve odchádzajúceho vlaku. 
Taká potupa! Vlak – to semenište baktérií, bacilov a špiny! Hnus, fuj, odporné! Ešte hnusnejší však bol 
pohľad  
na staršieho ujka, ktorý sedel oproti a celý čas sa rýpal v nose. Ako prasa! Zrejme sa tiež chystá  
na tetinu farmu!  

Asi po dvoch hodinách najhoršej cesty v mojom živote ujko otvoril okno a ja som vedela, že už 
som na mieste. Do vlaku sa totiž nahrnul príšerný zápach prasačincov. Chvíľu som váhala, či vôbec 
vystúpiť, keď som z okna videla šialene mávajúcu tetu. Povedala som si ale, že tak sa aspoň skončí 
tento horor v podobe cestovania. Ale mýlila som sa.  
Keď sme sa s tetou privítali, posadila sa do svojho zablateného traktora a so širokým úsmevom 
čakala, že nastúpim. Bránila som sa, že mám čisté nohavice, ale ona nekompromisne naštartovala 
a ak som nechcela prespávať na stanici, musela som sa premôcť. Keď sme prišli, ukázala mi izbu a šli 
sme večerať. Veľa som toho nezjedla, všetko vyzeralo príliš kaloricky. Potom ma teta nahnala spať, 
vraj tak to na farme chodí. Skoro spať a ešte skôr vstávať. Ráno ma dobre že nezhodila z postele  
a po raňajkách ma oboznámila s mojím denným programom.   

Bod číslo jeden: Nakŕmiť kozy, potom podojiť kravu, vypustiť ovce a... vziať sliepkam vajíčka!  
Zo sliepok mám predsa strach! Váhavo som vyšla na dvor. ,,Poďme, malá! Neflákaj sa, čaká ťa 
robota!“ vravia mi ostatní robotníci. Tak som odvrkla, nech sa starajú o seba a šla som ku kozám.  
Dve z nich podišli k ohrade. Hneď som vedela, ako by sa mohli volať. Lujza a Lýdia! Presne ako moje 
trafené spolužiačky! Iba prežúvali a priblblo na mňa čumeli. Do ohrady som im vhodila trochu sena 
a šla sa zoznámiť s kravou. Sprievod mi robil robotník, pán Malina. Keď som vošla do maštale, krava 
ku mne obrátila hlavu. Nevšímala som si to a podľa inštruktáže pána Malinu som si k nej dala stolček 
a pokúsila sa ju chytiť za vemeno. V tej chvíli ma kopla a hlasno zabučala. Hneď som mala meno aj 
pre ňu.  Kamila! Ako moja mama. Pokusy o jej podojenie mi zabrali celé ráno a aj tak tá mrcha 
nepustila ani kvapku. Nakoniec to urobil pán Malina a vyzeralo to ako najľahšia vec na svete. Ovce 
som vypustila raz-dva a už mi zostávali len sliepky. Kurín mali na dvore. Našťastie bol ohradený. Ale 
aj tak som sa bála čo i len na ten dvor vyjsť. Prešla som popri ohrade a pozorovala ich. Tie ich 
zobáky, ostré, akoby nabrúsené britvou... Rozklepala som sa. Strach mi naháňali aj pazúry 
a skutočnosť, že dokážu použiť krídla. Vyzerajú na pohľad milučké, hlúpučké stvorenia, ale pre mňa 
sú to beštie. Zrazu kohút zakikiríkal. Zľakla som sa a utiekla. Dnes to hádam spraví niekto za mňa. 
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Teta z toho veľmi nadšená nebola, preto som zvyšok dňa musela pod hrozbou hladu čistiť všetkých 
dvadsať zajačníkov. A keďže som na schody nanosila blato, pred večerou som ich musela očistiť.  

Na druhý deň všetko prebehlo podobne, ibaže teraz mi Lujza a Lýdia prišli sympatickejšie 
v porovnaní s kopajúcou Kamilou. Dnes som videla pána Zeleného, ako nebojácne vstúpil medzi 
sliepky, dal im žrať a ony sa nechali hladkať po perí. Tie sprosté vajcia som sa však aj napriek jeho 
výsmechu neodvážila vziať. Jeho úškľabok ma ale už potom mátal celý deň a akosi zatlačil do úzadia 
aj ten odporný smrad pri kydaní prasacieho hnoja.  

Ráno som bola odhodlaná k sliepkam predsa len vstúpiť. Podišla som k ohrade. Všetky sa 
rozbehli  
ku mne a ja som mala chuť zdupkať. Predstavila som si však úškľabok pána Z a pomaly som otvorila 
ohradu. Zrazu si ma žiadna nevšímala. Pokojne som prešla k vajciam a vzala ich do košíka.  
Po špičkách som vyšla z ohrady a behom k tete. Cestou som síce asi tri rozbila, ale bola som šťastná, 
že som to dokázala! Praženica nikdy nechutila lepšie.  

Teraz bola na rade Kamila. Vošla som do maštale. Pomaly a odhodlane. Tá protivná potvora 
dnes stála na mieste a prežúvala seno. Dnes to musím zvládnuť sama! Sadla som si a so zlosťou som 
jej stlačila vemeno. Krava zabučala a len-len že som sa vyhla kopancu. Vtedy som pochopila, čo asi 
treba robiť a predstavila som si pána Malinu. Oprela som si teda o Kamilu hlavu a s láskou a nehou 
som ju dojila. Kamilu to zrejme prekvapilo, pretože sa celý čas nepohla a ja som konečne nadojila plné 
vedro. Potom som vstala a zadívala sa do jej múdrych milých očí. ,,Prepáč, Kamila,“ povedala som 
a pohladkala ju. Konečne som si uvedomila, že táto krava môže byť mojou priateľkou. Presne ako 
mama.   

 
PAULÍNA ŽATKOVÁ, 1. MIESTO 

 
 

LETNO-LESNO-STRAŠIDELNÁ SPOMIENKA... 
 

Letné prázdniny boli vždy perfektné! Každý rok počas nich zažívam nezabudnuteľné chvíle 
a ukladám  do denníka tie najkrajšie spomienky, niektoré časom vyblednú, zopár ich aj zmizne, ale 
táto sa mi natrvalo vryla do pamäti. Takpovediac letno-lesno-strašidelná spomienka... 

S mojimi starými rodičmi často chodíme do lesa na prechádzky. Môj skvelý dedo pozná všetky 
rastliny, byliny a hlavne huby a lesné plody. Naučil ma, čo môžem zbierať, čo jesť a čo nie, čo by mi 
ublížilo. 

A tak tomu bolo aj toto posledné leto. V jedno skoré ráno som sa vybral spolu so starými 
rodičmi a mojimi dvoma sestrami do neďalekého lesa na huby. Ako sme stúpali do briežka, dedko 
vraví: „ Dnes musíme nazbierať veľa krásnych  a jedlých hríbov, aby nám starká navarila perfektnú 
hubovú polievku, a keď ich bude dosť , tak aj vašu obľúbenú „mačanku“ a k nej dievčatá napečiete 
lokše.“ Nadšeným hlasom som za všetkých zvolal: „ Hurá, ide sa do lesa!“ S úsmevom na tvári 
a s prázdnymi košíkmi zato s chuťou a vervou sme vstúpili do hlbokého lesa.  

Na niektorých miestach sa ešte držala ranná rosa a v machu sa perlili kvapôčky nočných sĺz. 
Všade naokolo vládol tajomný pokoj a ticho. Viete, huby sa najlepšie zbierajú zavčas rána, keď ešte 
zvieratá odpočívajú po nočnej šaráde a les vás vtedy prijíma s tichom a povestným pokojom jemu 
vlastným. 

Vtom moja bláznivá sestra zvolala: „Hubýýý! Všade a veľa!“ „Vidím ich a nejač!“ upozornil som 
ju. Môj dedko mi vždy vravieva, že ak začnem kričať, hulákať a vrieskať, hubám sa to nepáči a stratia 
sa tak rýchlo, ako rýchlo som ich zbadal. Viac ich vraj nenájdem.  

A naozaj, kam len moje oči dovideli, všade okolo nás sa nám jeden po druhom ukazovali 
prekrásne svetlohnedé hlávky hríbov. A nie hocakých! Už jediný pohľad na ne  mi stačil na to, aby 
som vedel, že sú to jedlé, krásne a tvrdé dubáky. Samozrejme, hneď sme začali zbierať a mali sme 
radosť, ako pekne sa nám košíky plnia. Obzeral som sa po ďalších a v tŕnistých kríkoch som zbadal aj 
urastené štíhle jedle-bedle, aj tie by sa hodili na rezne, ale naše zameranie bolo jasné, dubáky... 

Po chvíli som mal košík takmer plný, už len máličko chýbalo do vrchu, keď zrazu zaprašťali 
konáre neďaleko odo mňa. Mal som pocit, že aj zem sa mi  trasie pod nohami a voľačo veľké sa 
z kríkov blížilo priamo smerom ku mne.  - Medveď, to môže byť len medveď, veď som v lese, pomyslel 
som si a v tej chvíli som zabudol aj na dedkov pokyn nekričať a nehulákať,  a na plné hrdlo som reval: 
„Medveď, pomóc, je tu medveď!“ Dedko a starká boli v okamihu pri mne, sestry dobehli v tesnom 
závese hneď za nimi a bolo aj na nich vidieť, že im nie je všetko jedno, ak to je teda naozaj medveď. 

Lomoz bol stále väčší  a väčší ,a navyše sa blížil k nám. „Medveď“ bol naozaj blízko. Už, už 
sme ho videli aj naozaj, aj keď ja som ho vďaka svojej obrazotvornosti videl „naozaj“... 
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Od strachu som nedýchal, ba ani nepozeral tým smerom, keď zrazu len počujem obe moje 
sestry smiať sa a chichúňať na plné hrdlo a dedko si začal popiskovať svoju obľúbenú melódiu. Ako? 
Prečo?  „Veď ten medveď má rohy!“ zvolala naradostene starká. Veru, z kríkov sa na nás čudnými 
okáľmi pozerala ešte viac vystrašená ako my , krava. Bóže, určite je to krava nášho suseda, ktorý ju 
hľadá už odvčera. Keď mi došlo, že naozajstný medveď je vlastne susedova ozajstná Rysuľa, aj ja 
som sa začal smiať a pridali sa ku mne napokon všetci, smiali sme sa, až sme sa za bruchá chytali.  

Moje sestry odvtedy, keď zbadajú kravu, obe zhodne volajú: „Pozóóór, medveď!“ a pustia sa so 
smiechu. A ja sa na ne nehnevám, ba ani na toho medveďa a už vôbec nie na dedka, ktorý tento 
príbeh podal v krčme všetkým svojim súkmeňovcom a odvtedy ma každý v dedine pozná ako TOHO, 
čo sa kravy bojí... Veď je to môj dedko a chvíle s ním sú všetky zázračné... 

 
TIMOTEJ FICKO, 2. MIESTO 

 
 

VÔŇA STARÝCH ČIAS 

 
Rozľahlá pivnica mojej babičky vonia tajomstvami, starými nepotrebnými vecami, zošitmi 

z minulého storočia a tajomnými škatuľami uloženými na celkom nedostupných miestach. 
Vôňa a príbehy. 
Staré zrkadlo, pavučiny a prítmie. Babička sedí v kresle, z ktorého vykúka čalúnenie. Vykrúcam 

sa, vyťahujem staré šaty, šály, čiapky zo zaprášených škatúľ. Zo zrkadla na mňa pokukuje minulosť... 
„Zrkadielko, zrkadielko, povedz že mi, koho si poskladalo do tejto budúcej ženy?“ zaveršovala 

som si, mysliac tým na seba, a natiahla sa za ďalšou zaprášenou škatuľou. 
„Dávaj poz...,“ už ďalej nepočujem. Pivnicou sa rozlieva moje: „Áááááá...Ú!“  
Z najvyššej pivničnej police, z roztrhnutej škatule padajú staré fotky. Fotky detí, slečien, rodín, 

zvieratiek...  Zastal na nich čas. V tej chvíli sa spojili všetky vône minulosti. 
„Dávaj pozor, chcela som povedať,“ naťahuje sa babička za fotkou.  
„Vezmi si ten vyšívaný vankúš!“ Jemne fúka na fotku, zotiera z nej prach, naťahuje ruku, aby 

lepšie videla ona i ja. Sadám si pred zrkadlo na veľký bordový vankúš vedľa starého deravého kresla, 
na hlave mám obstarožný klobúk, okolo krku prehodený šál. Fotky rozprávajú. 

Malé päťročné dievčatko so zapletenými vrkočmi kráča s prútikom v ruke, obchádza husi na 
lúke. Je už navždy sama, ocka si nepamätá a mamka odišla za ním do neba. U grófky je trochu jedla, 
miesto, kde sa môže uložiť. Rastie, už nepasie husi, pomáha na poli, upratuje v kuchyni. Razom je 
z nej slečna. Dnes príde do kaštieľa fotograf. Teší sa, neskutočne sa teší! Raz, až nájde lásku, bude 
mať pre neho tento obrázok. Stojí s hustými hladko učesanými vlasmi, ktoré lemujú jej bielu pleť, vo 
sviatočných šatách s bielym golierom. Je krásna.  Jej prvá fotografia. 

„Babi,  to je skoro ako naša trieda,“ dvíham zo zeme ďalšiu fotku tak zo šesťdesiatych rokov 
minulého storočia. 

Slečny s natupírovanými účesmi, v topánkach pre mňa tak trochu predpotopných, v šatách 
a plášťoch tesne nad kolená. Mladíci s vyleštenými topánkami a s účesmi, ktoré sa mi páčia, a jeden 
starší pán. 

Ten kráča vpredu a všetci ostatní kráčajú za ním. Sú ako my dnes. Robia blbosti. Zamrzla tu 
chvíľa, zamrzol okamih, keď to ešte pán vpredu nevie. Kráčajú jeden za druhým, ale... 

Babička sa usmieva: „Bola to zábava! Vždy na to pri stretnutiach spomíname a nezabudneme 
spomenúť ani trest.“ 

Kráčajú jeden za druhým, jednou nohou po chodníku, druhou po ceste. Všetci rovnako. Pravá 
ruka vo vrecku... ako on. Všetci nezbedné iskričky v očiach, okrem... Okrem učiteľa vpredu. 

Ďalšia, ďalšia a ďalšia. Fotky rozprávajú, patrí im to minulé storočie, v ktorom sa narodili, žili... 
Tmavé, tenké, opálené dievča kráča po zábradlí na moste. Okolo nej sa teší niekoľko chlapcov 

v krátkych nohaviciach a tlieskajú. 
V očiach mám jeden veľký otáznik. Kto je na tej fotke? Niektorý z chlapcov je môj pradedko? 
„Dievčatko moje, tieto tri svadobné fotky sú odpoveďou nášho zrkadielka,“ babičke sa v očiach 

lesknú slzy spomienok, keď mi ich podáva.  
Každá z nich rozpráva iný príbeh.  
Príbeh mojich predkov, prababičiek a ich detí, mojej babičky a môjho dedka. 
Jedna nevesta je šťastná, že ušetrili s mužom peniaze na sobáš a môžu konečne žiť tak, ako sa 

patrí. Žiť so svojou láskou a deťmi.  
Nevesta z tej istej doby, no z veľkého mesta, je šťastná, že bude mať svoj domov s mužom jej 

snov. Už nebude musieť vychovávať cudzie deti u bohatej židovky. Naučila sa u nej veľa, pedantnosti, 
poriadku, dokonalosti. Jej rodina bude len jej a bude skvelá. 
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A tá tretia je svadobná fotka mojej babičky a dedka. Ani nemusím hľadať dátum, je jednoducho 
z rebelských šesťdesiatych rokov. Nevesta v krátkych ružových šatách a klobúčiku a vedľa nej 
naozajsný fešák, môj dedko. 

„Tak už vieš, čo si od nás dostala? Čo sa poskladalo do tej budúcej ženy, do teba, moja milá?“ 
„No, skúsim, jednoznačne krása,“ usmievam sa, opäť pred zrkadlom. 
„To istotne, no dostala si aj trpezlivosť, aj skromnosť, cieľavedomosť a trochu zlosti a mrzutosti.“ 
Babička sa na mňa pozrela, natiahla ruky, objala ma. Tuho ma objala a pošepla mi do ucha: „ 

Na tej fotke na zábradlí je tvoja prababička Maruška, bola taká malá cirkusantka ako ty!“ 
„A ten trest bol...?“ 
„Učiteľ nás otočil, exkurzia nebola, bola písomka. Svet sa od tej doby až tak nezmenil.“  
 
(Zbierame fotky zo zeme a odkladáme históriu opäť na policu.) 

 
LUJZA LEA LAVRÍKOVÁ, 3. MIESTO 

 
 

MOJE BEZZUBÉ SLNIEČKO 

 
„Tak už poď! Starkí už určite čakajú na dezert!“ poháňali ma naši ako každú sobotu.  
„Už letím, len ešte radšej pridám zopár kúskov!“ zakričím a beriem schody po dvoch. Vo 

vreckách mi štrngajú mince. Je ich asi milión a ťahajú ma k zemi. V rukách pevne zvieram svoj voňavý 
poklad. Starostlivo som ho previazala srdiečkovou mašľou a schovala do vyzdobenej škatule. Na 
peknom farebnom obrúsku trónia šťavnaté ovocné koláčiky s posýpkou. Deduškove najobľúbenejšie. 
Dnes som si dala mimoriadne záležať. Má totiž narodeniny. Hoci má 90, jeho mlsný jazýček stále túži 
po niečom sladkom. 

Vezieme sa celá rodina za pradedkom do liečebne pre dlhodobo chorých asi pol hodinku. 
Koláče rozvoniavajú ako sen a ja tajne dúfam, že celá posádka je ešte dobre najedená zo 
špagetového obeda a hádam ich nezlomí ovocná vôňa. Aby náhodou nebolo málo. 

Prechádzame popri rozkvitnutých, divým makom, margarétkami a žltou repkou posiatych 
lúkach. Príroda je úchvatná, no mne je aj tak trochu smutno, že pradeduško už nemôže byť pri nás 
doma. 

A je to tu. Kritická chvíľka. Sestra sa predsa len snaží vyžobrať aspoň trošičku. Aj ocko 
podpichuje, nech mu jeden spustím, ale to on tak stále žartuje. Mamka sa potichučky chichúňa. No 
zbohom, Bibi už vymýšľa cestovné hry. „Začína sa to na k.“ A my hádame: „Kaktus, kvietok, 
korytnačka...“ Snažíme sa neuhádnuť, aj keď je nám všetkým jasné, že myslí kravu, ktorá sa pasie na 
lúke pri ceste. Malá šibalka má takú radosť, že nikto nikdy neuhádne jej ťažké hádanky. Zrazu ocko 
zavelí: „Drahá, deti treba viesť k hudbe.“ Prepána, oči sa mi pregúľali o 360 stupňov, keď zrazu zanôti: 
„A od Prešova a od Prešova v tim poľu...“ „Ój, Janik še neše falošne, možno aj z koňa spadol,“ 
komentuje ako vždy mamka. Všetci sa rehoceme, až sa otriasa celé auto. 

„Ešte vtip sme dnes nemali,“ uťahujem si ďalej z ocka a so sestrou sa už skrývame za sedačky, 
lebo očakávame ťapnutie po nosoch. Ešteže sme zabočili k liečebni, lebo už by sa valila spŕška 
tatkových najlepších vtipov. Stále predstiera, že je akože urazený, ale vieme, že to je len súčasť jeho 
divadielka, aby nás pobavil. Tieto naše veselé cesty sú fakt bomba. 

„Deduško, už sme tu!“ kričíme už od auta, aby nás počul. Máva nám spoza dverí a oči sa mu 
razom rozžiaria ako svetielka na vianočnom stromčeku. To my sme ich práve rozsvietili. 

„Čo ste mi priniesli?“ zavetril dobroty a zvedavo nakúka do tašiek. „Hrebeň,“ žmurknem naňho 
a prilepím nežný bozk na jeho lesklú holú hlavu. Rozosmeje sa, div mu nevypadne zubná protéza. 
„Ideme na kávičku?“ „Jasné, štartuj,“ rozkáže a kolesá na vozíčku zažívajú svoj comeback. 

Najvyššou možnou rýchlosťou sa spolu rútime k automatu. Moje ťažké vrecká si trochu 
vydýchnu, keď našetrené medenáky zaštrngocú v malom otvore nápojového automatu. O minútku si 
už deduško pochlipkáva svoju „kávu“, teda obľúbenú horúcu čokoládu, akoby to bol ten najlahodnejší 
nápoj z práve napražených zŕn z kávových plantáží voľakde v Kolumbii. 

„Mňam, výborný,“ pochváli moje pekárske umenie a trasúcimi sa rukami sa snaží trafiť koláč do 
úst. „Dnes máš narodeniny! Všetko najlepšie!“ kričím mu do ucha, v ktorom mu piští strojček. „Haha, 
chytám ufo stanicu,“ posmešne poznamená, keď sa čudujem, prečo to načúvacie zariadenie zasa 
nefunguje. 

„Na-ro-de-ni-ny!“ slabikujem ešte raz pomaly a zrozumiteľne, aby dokázal odčítať z mojich perí. 
„Namaľovala som ti obraz. To je les a lúka za tvojím domom. Zavesím ho do izby.“ Oči sa mu na 
chvíľu zaleskli. 
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Vôňa pariaceho sa nápoja sa vlní dlhou chodbou a priláka ďalších pretekárov na kolesách 
alebo o paličkách. „Partia je už tu. To sú moji parťáci, v noci spolu hráme karty o peniaze a oblbujeme 
sestričky,“ zavtipkuje pri každej návšteve. Rozosmievajú nás svojimi playboyskými historkami z roku 
päť. Našťastie som toho napiekla dosť pre tých veselých fešákov. Ušlo sa všetkým, obrátili zopár kôl, 
kým mi v rukách nezostala prázdna škatuľa a zopár omrviniek v nej. Uf, tí majú ale dobrý apetít. 
Nestačíme sa čudovať. 

Aj moje vyťahané obrie vrecká zrazu zostanú prázdne. Všetky zhltol mincožrút. Nikdy sme 
nemali väčšiu radosť z utrácania peňazí. Každý víkend rovnaký scenár. Deduškovia zbožňujú naše 
návštevy i koláčiky. A tomu nášmu vôbec nevadí, že sa musí deliť o našu pozornosť a dezert s tými, 
na ktorých si nikto nespomenul, ktorí nikomu nechýbajú. „Prečo sa teší, keď mu zjedli darček?“ 
nechápavo krúti hlavou sestra. „Má radosť, že nie je sám, že sme pri ňom,“ múdro vysvetľujem. 

„Nabudúce upečiem malinový. A prinesiem aj zmrzku,“ prezradím sladké menu na budúci 
týždeň. 

„Ty si moje slniečko,“ usmieva sa a bozká mi ruky ako džentlmen jemnej dáme. 
„Ale nie, to ty si mojím slniečkom. Naším. To ty nám rozjasňuješ každý víkend. Aj s tými tvojimi 

parťákmi. Ty naše bezzubé slniečko.“ 
 

BARBORA PORVAŽNÍKOVÁ, 3. MIESTO 
 
 

PREKVAPENIE PRE MAMINU 

 
Moja mamina trpí reumatoidnou artritídou. Niekedy je veľmi ťažké pozerať sa, ako sa trápi. 

Nevieme jej pomôcť, ale spolu to zvládame. Najmä ona, pretože je mimoriadne silná. Všetci sme 
šťastní, keď vidíme, že má dobrú náladu a plno síl. 

Bol celkom obyčajný piatok a mamina nebola obzvlášť fit, a preto som ju chcela nejako 
rozveseliť. Vždy som to dokázala aj keď iba na chvíľu. Vedela som, že zajtra odchádza na liečebný 
pobyt do Piešťan. Celé tri týždne bez maminy. Iba telefonáty. Smútok napĺňal moju myseľ, ale musela 
sa premáhať kvôli mamine. Nemôžeme byť predsa všetci smutní. „Sú to predsa len tri týždne“. 

Mamina do Piešťan chodieva dvakrát do roka a aspoň na nejakú dobu sa jej uľaví. Už dávnejšie 
mi napadlo, že by sme jej mohli pripraviť úžasne prekvapenie a ísť za ňou do Piešťan. Najprv som jej 
nechcela nič hovoriť, ale bola som si istá, že aj ocino bude súhlasiť. Mamine som teda pomohla 
pobaliť sa. Ráno sme sa so smútkom rozlúčili a popriali jej krásny pobyt. Vedela som, že čoskoro sa 
uvidíme, tak mi nebolo až tak ťažko pri lúčení ako naposledy.  

Aby som maminine prekvapenie urobila ešte väčším, tak som upiekla svoj prvý koláč. Počas 
pečenia som uvažovala: „Ponúknem ju, keď ju pôjdeme pozrieť, a premýšľala som nad svojím 
plánom.“  „,Nie je perfektný, ale maminu určite poteší,“ hovorila som si.  

Nadišiel deň, kedy sme sedeli v aute a cestovali do Piešťan. Začínala som byť nervózna. 
Nevedela som, aká bude jej reakcia a či vôbec bude mať čas byť chvíľu s nami.  

,,Už sme tu!” vyhŕkol ocino z predného sedadla, keď sme prechádzali popri tabuli Piešťany. 
Jeho slová prerušili moje myšlienky. Cítila som hrejivý pocit, lebo som vedela, že naša návšteva bude 
veľkým prekvapením. Zaparkovali sme pred nádherným liečebným domom. Nestačila som sa čudovať 
aký je veľký a luxusný. Vnútri nás privítala milá pani, ktorej sme povedali, koho hľadáme. Netrvalo 
dlho a mamina sa ukázala vo dverách.  

,,Prekvapenieeeee!” zvolala som. Mamina od úžasu na chvíľu onemela. Jej prvé slová po 
prekonaní prekvapenia boli: ,,Kde sa tu vzali? Prečo ste  mi nič nepovedali?” vykrikovala mamina 
a postupne nás všetkých objímala. Chvíľu trvalo, kým si uvedomila, že sme naozaj prišli. Vtedy 
nastala ideálna chvíľa na predstavenie môjho prvého koláča. Mamine vypadlo pár slzičiek šťastia, keď 
si uvedomila moju snahu vyčariť na jej tvári úsmev. Všetkých nás ešte raz vybozkávala a spoločne 
sme ochutnali môj sladký výtvor.  

Potom už nasledoval náročný celodenný výlet. Piešťany nám svojou krásou učarovali a ani sme 
si nevšimli, že slnko už začalo zapadať za modrú hladinu Váhu.  

Z celého dňa som mala úžasný pocit. Páčilo sa mi, že sme boli stále spolu a hlavne, že sme 
urobili radosť mamine. Jej dobrá nálada a úsmev na jej tvári mi stále dominujú v  spomienkach. 
Potvrdilo sa mi, že keď je rodina spolu, prežíva chvíle lásky, porozumenia, zábavy a dobrej nálady, nič 
neprekoná tieto vzácne momenty.  

 
NINA TOMOVÁ, ČESTNÉ UZNANIE 
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ŠŤASTNÉ CHVÍLE S MOJIMI BLÍZKYMI 
 
Ja som David a poviem vám o šťastných a iných “šťastných“ chvíľach s mojou rodinou. Ale 

najprv... Kde bolo tam bolo, viac si nepamätám, bol som stále nešikovný. Ale naozaj nešikovný. 
A stále som. Aj keď si väčšinou narazím len malíček na nohe. Väčšinou neprejde deň bez toho, aby 
som si neublížil. Ja si vlastne ublížim každý deň. ÚPLNE každý. 365 dní v roku. A presne preto sa 
teším na priestupný rok lebo si jeden deň neublížim.   

Kým som dosiahol 12 mesiacov, stalo sa toho veľmi veľa. Robil som saltá po schodoch, snažil 
som sa dostať z nepríjemnej „Vojtovej  polohy“, aby som vedel dvíhať hlavu. Ale našťastie to moji 
rodičia natočili, pofotili a neviem čo ešte, len aby som sa na to mohol hocikedy pozrieť a pospomínať 
si na tieto šťastné a krásne momenty. Ktoré mi ukazujú, že rodičia ma majú tak radi, že ma dostanú 
cez bolesť, že ma podporia, keď ju zažijem, len aby som už nikdy nemusel prežívať problémy s tým, 
že som hypotonický.  

Smola. Som hypotonický. Je to vidno. Je to cítiť. Som slabko, cítim viacej bolesť ako ostatní (aj 
keď to môže znamenať, že som hypochonder), som zhrbený ako 692 ročný. Ale aspoň to niečo 
muselo zmeniť nie? Byť viac ako definícia hypotonického človeka (alebo aj hypochondra).  

Naspäť k rozprávaniu – príhodám - chvíľam!  
Narodil sa mi aj brat.  Oproti mne je to Goliáš. Už pri narodení vážil štyri a pol kila. Valcuje 

všetko. čo mu príde do cesty. VĎAKA Bohu, že nie je grambľavý ako ja, lebo keby sa potkol, nastalo 
by zemetrasenie stupňa 11. Mám s ním  plno šťastných chvíľ od jeho narodenia až doteraz. Ako 
napríklad, keď sa na neho pozriem, hneď musím s tým prestať, lebo je to bez váhania ihneď 
nažalované rodičom. Alebo aj keď si zapnem počítač po DLHOM dni v škole, on mi MUSÍ píliť uši 
s tým, že on chce ísť, a kedy môže ísť a ako dlho môže byť a či som si istý , že môže ísť a...... mohol 
by som pokračovať. Z toho by však nikto nebol šťastný. Ale bola sranda mu sfukovať sviečky na jeho 
narodeniny. 

Keď som bol o asi rok alebo dva starší (ako pri saltách), chodili sme na Vianoce ku babkám 
a dedkom. Jeden z dedkov si dal masku Mikuláša,  my sme sa skrývali  za nohy rodičov a pustili sme 
pri tom do gatí – ako si z nás uťahuje otec. Mama doteraz hovorí, že tá maska je ako z hororu 
a vyzerá naozaj hrôzostrašne. Aj keď sme sa podľa mňa báli kvôli tomu, že ten Mikuláš  je niekto, 
koho nepoznáme. 

Teraz však ku komediálnemu zlatu. Tá jedna chvíľa, ktorá je tak trápna, aj keď ju SKORO nikto 
nevidel. Je tak na popukanie ako nepríjemná. Je to jedna z tých trápnych chvíľ, na ktorú si spomeniete 
o 22:49 v posteli, a nebudete kvôli nej vedieť zaspať. A čiastočne som ju zavinil ja. Nemal by som to 
naťahovať, a preto vám poviem, že........dramatické bubnovanie...........tá vec  sa stala v Zime. 
Dramatický sled tónov, ktorý znie takto : DN DN DN. Áno, počujete správne. Stalo sa to v Zime 
s veľkým Z. Je to preto, že to bolo v zime roku 8,9,10..... myslím 2017. 

V ten Deň s veľkým D sme sa nachádzali na Donovaloch – lyžiarskom stredisku. Zlyžovali sme 
všetky svahy  na Novej holi, môj brat mal sem-tam menší problém s niektorými kopcami. Jeden svah 
vyzeral najľahšie a mal aj najkratšiu trasu vleku končiacu nad lesom mimo strediska. Tak sme ho 
vyskúšali. To, že vlek naspäť už nešiel, sme zistili až pod kopcom. Nastala panika. Nielenže by brat 
nevládal vyšliapať sám,  ale ani nikto by ho nevládal spolu s lyžami dostať späť.  Dostal som nápad. 
Videl som dvoch snow-boardistov ako išli do cca 25 cm hlbokého snehu, keď došli túto jazdu, a tak 
sem sa tam vybrali tiež. 

Brodili sme sa asi pol hodinu. Nevládzeme, ťaháme lyže za sebou. Oco sa snaží nájsť cestu, 
kadiaľ sa dostať von z pol metra hlbokého snehu. Sme už poriadne ďaleko od svahu. Niekde v lese. 
Na riadne strmom kopci. Začína pršať. Dvíha sa vietor. O pár hodín bude tma. Zúfalý oco zavolá 112 
(pomáha a chráni iných, ale nám nevie...aká irónia). Presmerujú ho na Horskú Záchrannú Službu. Oco 
sa im vyplače a oni niekoho pošlú, aby nás zachránil. Pred ním je otec samozrejme frajer. 
Záchranár/záchranca nás odvedie asi 10 METROV iným smerom, ako sme išli. Po pár minútach 
sa dostaneme sa na moju OBĽÚBENÚ zjazdovku. Fakt. Super. 

A aké je poučenie ?  Nech sú vaše chvíle s rodinou dobré či zlé, akékoľvek, sú (väčšinou) s 
VAŠOU rodinou. A preto  si ich užite, kým môžete. Lebo sú výnimočné a už sa, dúfam, nebudú nikdy 
opakovať. 
 

DAVID MITRO, ČESTNÉ UZNANIE 
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ON CHCEL IBA PONOŽKY... 
 
Správneho ocka mám a tiež dobrú mamku, 
poďte si prečítať dnes moju rozprávku 
o maličkom kráľovstve plnom dobrých ľudí, 
do ktorého každý deň šťastíčko zablúdi... 
 
Bolo raz jedno šťastné kráľovstvo. Všetci v ňom boli  bohatí na lásku, kamarátstvo, radosť,  

dobrotu a štedrosť. Žili v ňom spravodliví a láskaví kráľ a kráľovná a dvaja princovia. Jedným z nich 
som  ja,  Stanislav a druhý je  môj brat Tobi, s ktorým sa delím o našu komnatu, čiže v dnešnej reči 
o útulnú detskú izbu. 

Naše každodenné šťastie  jedného radostného dňa ešte viac narástlo, keď nám naša mamka 
kráľovná Anna  povedala, že už onedlho pribudne do prázdnej izby nášho útulného paláca  ďalšie 
malé slniečko. Potešili by sme sa aj malému princovi, no  o krátky čas  na našu veľkú radosť vstúpila 
do našej šťastnej rodinky  maličká princeznička,  sestrička Žanetka.  

Naše šťastie je skutočne rozprávkové. Či k nemu patria vrecia peňazí, značkové botasy, 
bundy? Možno v niektorých kráľovstvách si šťastie bez týchto vecí nevedia predstaviť, ale my máme 
skutočné bohatstvo-  batohy lásky, truhlice radosti a dobroty, mešce štedrosti ku všetkým dobrým 
ľuďom. 

Jedného dňa, bolo to niekoľko dní pred vlaňajšími Vianocami, prišla  naša  mamka Anna  
uplakaná domov a zvolala rodinnú radu. Ona je taká citlivá, povedal som si,  zasa ju niečo rozľútostilo,  
opäť preháňa.  No nebolo to tak. Jedna  známa  mamke dnes medzi rečou spomenula , že pozná 
jedno smutné kráľovstvo, ktorého členovia  nebudú mať tohto roku Vianoce. Malí princovia 
a princezničky ostanú bez darčekov, nepochutnajú si na  koláčikoch. 

A tak sa  v našom šťastnom kráľovstve začalo hľadať riešenie, aby aj smutné kráľovstvo, ktoré 
som doposiaľ nepoznal, malo kráľovsky šťastné Vianoce. 

Vtedy náš kráľ  Stanislav Starší  dostal nápad, že nápad,  mne sa spočiatku veľmi nepozdával, 
no pochopte sami. Oco - kráľ nám predostrel takýto plán. Navrhol , aby sme sa všetci zriekli  jedného 
vianočného darčeka, ktorý zabalíme do skromného balíčka šťastia a obdarujeme ním rodinu Klbkovú 
zo smutného kráľovstva.  Moja prvá reakcia bola jasná. Mám sa zrieknuť darčeka? A prečo práve my? 
Veď nech im pomôže niekto iný!  Vtedy ocko rázne nadvihol obočie a naša mamka pozrela na mňa 
smutnými očami . Spomenula, že v rodine Klbkovcov ochorel malý princ na ťažkú chorobu, že kráľ 
smutného kráľovstva  stratil prácu, že majú malé, teraz aj smutné bábätká. 

Najstarší 17-ročný princ  Mišo Klbko vraj tak túži po mäkkých teplých ponožkách. Chápete? Po 
po-nož-kách! On  nechce  nike mikinu či blutut slúchadlá. On chce ponožky... Trochu som sa zahanbil, 
že moje, myslím si, dobré srdce, na okamih trošku skamenelo. Do balíčka malého ľudského šťastia 
sme mu  s mamkou zabalili také ponožky , aké mám aj ja a verte, veľmi sa mi páčia.  

S Mišom Klbkom nás v nasledujúci deň spojilo jedno malé tajomstvo štedrosti. Poprosili sme ho, 
aby nám  pomáhal pri výbere darčekov pre jeho najbližších. Kráľovi a kráľovnej smutného kráľovstva 
sme naplnili kozmetické balíčky, pridali prášok na pranie,  veď aj  ten je dôležitý a všetkým vložili do 
vianočných taštičiek  salónky a kolekcie. 

Nastala čarovná sviatočná chvíľa. Na Štedrý deň sme naše darčeky dali do veľkého 
kráľovského vreca  a odviezli do susedného smutného kráľovstva. Keď sme zazvonili na kráľovský 
zvonec, otvorila nám kráľovná Linda. Nechápala, prečo sme k nim prišli, keďže sme mali sedieť doma 
pri našom kráľovsky štedrom sviatočnom stole. O chvíľočku však s úsmevom zahlásila, že aj do 
smutného kráľovstva prišiel Ježiško, veď Vianoce sú sviatky,  keď nik nemá ostať smutný. V tom 
čarovnom okamihu sme im z tučného vreca začali  podávať darčeky. Vianoce majú byť kráľovské 
v každom kráľovstve, a tak  náš kráľ Stanislav nečakane zohnal voňavý zelený stromček,  ktorý, ako 
nám povedal,  doniesli škriatkovia z lesa . To bolo radosti pri jeho spoločnom ozdobovaní! Smutné 
kráľovstvo sa pomaly začalo meniť na veselé. Naša mama kráľovná doniesla  smutným princezničkám 
aj  krásne  šaty,  do ktorých sa hneď s radosťou  obliekli .  

Veríte alebo nie, všetci sme plakali slzami  radosti. My aj rodinka bývalého smutného 
kráľovstva.  

Prišiel čas odísť . Potichu sme sa vytratili, aby si naši noví kamaráti užili spolu skutočnú 
vianočnú  radosť. Radosť, akú prežívam ja v našom maličkom rodinnom kráľovstve. V bohatom 
kráľovstve na lásku, kamarátstvo, radosť,  dobrotu a štedrosť, ktorých máme toľko, že sa s nimi radi 
podelíme aj s inými ľuďmi. 

Keď sme sa vrátili k nášmu štedrovečernému stolu, vtedy som veľa pochopil.  
Veď on chcel iba ponožky..... 
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Všetci moji blízki, 
 moja rodina, 
pri mne od kolísky, 
je ocko a mamina. 
Môj brat a sestrička, 
dve moje šťastíčka. 
Rodina je darček vzácny, 
básnim o nej v tejto básni. 

 
STANISLAV CHOVANEC, ČESTNÉ UZNANIE 

 
 

ŠŤASTNÉ DAŽDIVÉ DNI 
 
Mám 14 rokov. Som najmladším dieťaťom mojich rodičov. Mám ešte piatich súrodencov. Môj 

otec je často v práci na dlhšiu dobu v zahraničí, preto bývam vtedy s mojou mamou  doma sama. No 
nie sme úplne samy. Často k nám  prichádzajú na návštevu moji súrodenci so svojimi deťmi.  Moja 
mama venuje všetku pozornosť svojim vnúčatám a ja ich musím ešte aj baviť a obskakovať svojich 
starších súrodencov. Mám ich rada, ale vadí mi, že už potom nemôžem tráviť deň s mojou mamou. 
 Vždy keď veľmi prší, mrzne, alebo je zlé počasie, ľudia v osade sú vo svojich domácnostiach. 
Vtedy sa teším asi najviac, pretože mám svoju mamu len pre seba. Čaká ma, keď prídem zo školy, 
naloží mi dobré jedlo a potom už trávime celý deň spoločne len ja a ona, moja mama. Spoločne 
popoludní pozeráme telenovely, rozprávame sa, niekedy si upečieme koláč, alebo len tak upratujeme. 
Tieto chvíle sú pre mňa veľmi vzácne.     

Keď stíchne všetko v osade, je počuť len padajúce upokojujúce kvapky dažďa na našom okne, 
a v izbe rozvoniava náš kakaový koláč. S mamkou sa rada rozprávam o tom , čo by som rada robila, 
až budem dospelá. Veľmi rada češem, v osade robím kamarátkam  rôzne účesy, ale mamka je mojou 
najlepšou modelkou. Moja mama má krásne dlhé čierne vlasy, s ktorými sa často hrám  už od detstva.  
Keď sedíme spolu na pohovke v našej izbe, mama ma často privinie k sebe a vraví, ako som jej 
vyrástla na veľkú slečnu. Vtedy sa cítim zase ako päťročná. Keď sme takto spolu samy, a ocko je 
v práci, spím s mamou v ich posteli. Rozprávame sa dlho do neskorého večera. Mama mi rozpráva 
rôzne žartovné príbehy z jej detstva. Keď už chce, aby som zaspala, začne mi hovoriť strašidelné 
historky, ktoré sa udiali v našej osade spojené s rôznymi poverami o mŕtvych  „ mulych“  príbuzných.  
Vtedy už vie, že sa zakryjem až po uši a zaspím. Možno je pre niekoho divné, ale my, Rómovia, 
máme radi takéto príbehy. Nám rodičia nehovoria rozprávky, ale rôzne úsmevné i strašidelné historky 
zo života Rómov. A ja mám tieto historky veľmi rada, pretože moja mama mi ich hovorí veľmi pútavo.
 Tak už viete, prečo mám rada práve daždivé dní? Lebo keď začne vonku pršať, ja sa už 
začínam tešiť, že budem s mojou mamou opäť sama, a budem mať svoju mamu iba pre seba. Tieto 
spoločné chvíle s mojou mamou sú najšťastnejšími chvíľkami v mojom živote. 

 
ADELA PORČOGOŠOVÁ, ČESTNÉ UZNANIE 

 
 

IV. KATEGÓRIA – ZUŠ – MLADŠÍ ŽIACI (6 – 10 ROKOV) 

 

NÁŠ KVET 
 

má veľa voňavých lupeňov 
jeden pre každého člena rodiny 

sadneme naň 
a ideme na výlet 

rodinný 
letíme 

my a kvet 
pod nami celý svet 

dôležité je 
že sme spolu 
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môžeme sa dostať až 
k severnému pólu 

keď sa vrátime 
spánok uloží aj nás 

sladko zaspíme ako rodina 
tatko deti mamina 

 
zostal v nás 
krásny čas 

 
 

MAMKA 

 
Je môj život. 

Bez nej by som nebola. 
Je víla, ktorá sa stará o pestrú lúku kvetov. 

Ráno nás zobudí pesničkou, 
večer uspí rozprávkou. 
Dotýka sa nás láskou. 

Každý deň. 
Až kým sa z nás nestanú dospelé kvety. 

 
ANEŽKA ŠČURKOVÁ, 1. MIESTO 

 
 

MAMA 

 
jej objatie je chlebík 

v jej zovretí sa cítim ako v nebi 
kde sa mení soľ na cukor 

dážď na dúhu 
dýcham jej slnečnú vôňu 

len ona vie pofúkať 
rozbité kolená 

uspáva ma očami plnými hviezd 
s vďakou jej dávam do úschovy 

svoje dva modré gombíky 
 
 

ZIMA 

 
Spúšťam sa zo zmrzlinového kopca 

poliateho šľahačkou. 
Pukance vyleteli z panvice do neba 

a dosadajú pomaly na zem. 
Obloha štrikuje chumáče z vlny. 

Strieborná muzika lieta ako holubica. 
Aj stránky v mojom zošite sú biele, 

kým do nich nenapíšem báseň. 
 

SOŇA ČANDÍKOVÁ, 2. MIESTO 
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O FARBIČKE 

 
Zľakla som sa. Kvôli farbičke.  
Farbička ležala doma na zemi, pretože mi spadla. Ale to som nevedela.  
Keď som prišla zo školy, plakala som, pretože som v škole nemala farbičku. Dostala som guľu do 
žiackej knižky, lebo farbičku som potrebovala na hodinu výtvarnej výchovy.  
Mama sa pýtala: „Prečo sa tváriš, akoby ti uleteli včely?“ Zapýrila som sa. 
Mama sa čudovala, že sa červenám a znova sa ma spýtala: „Tak ako sa ti darilo v škole?“ 
„Zle.“ 
„A prečo?“ 
„Pretože som dostala päťku do žiackej knižky, lebo som na hodine nemala farbičku.“ 
Mama povedala: „Choď si ju pohľadať!“ 
Šla som. Keď som prišla do izby, potkla som sa o školskú tašku a pristála na brade.  
Z tohto uhla som zbadala svoju farbičku. Bola na zemi, presne tam, kde mi večer spadla.  
Bolo mi smutno, že som si to nevšimla.  
Na druhý deň mi farbička z peračníka opäť zmizla. Bola som si ale istá, že som ju nezabudla. 
Pomyslela som si: Niekto mi ju musel vziať!  
Bála som sa na predposlednú hodinu, že znova dostanem päťku. Tak som ju hľadala a pýtala sa 
svojich spolužiačok, či ju nevideli.  
Po hodine som premýšľala, kde sa mohla zatúlať.  
Ešte predtým ako začala predposledná hodina, stihla som ju nájsť. Mal ju Tomáš. Veď som mu ju 
sama požičala! 
Keď som prišla domov, povedala som mame: „Dnes mi včely už neuleteli.“ 

 
JOHANA HOLOTŇÁKOVÁ, 2. MIESTO 

 
 

TAKMER NEVYDARENÁ LYŽOVAČKA 

 
Každý rok chodíme na lyžovačku. Vždy sa na ten čas teším. 
Tento rok sme mali v krásnom hoteli veľkú izbu. 
Ale lyžovačka sa nám veľmi nevydarila. 
Pondelok: prší. Boli sme na kúpalisku. 
Utorok: prší. Lyžovali sme iba hodinu a boli sme mokrí ako myši. 
Streda: mokro sneží. Navštívili sme obchody a dom postavený naopak – dole strechou. 
Štvrtok: normálny zimný deň. Dnes odchádzame. Ale konečne sme si užili lyžovačku až do štvrtej 
popoludní. 
A taktiež sme si užili celá rodina pekné chvíle spolu. Prevetrali sme všetky spoločenské hry. 
Už sa teším na ďalšiu rodinnú lyžovačku. 
 

IZABELA BIBZOVÁ, 3. MIESTO 
 
 

NARODENINY 

 
Vždy, keď mám narodeniny, tak príde k nám naša rodina. Som rada, lebo sú u nás dlhšie 

a môžem sa hrať s mojím bratrancom. 
Keď zazvonili pri dverách, potešila som sa. 
Prišiel aj môj krstný Ján. Vôbec som to nečakala.  
Môj brat Sebastián sa začal smiať, lebo mu bratranec Maxim robil smiešky. Martinko, jeho starší 

brat, začal žiarliť. Keď prištôrnožkoval k mojej nohe, ukázal mi, kde si mám sadnúť. Dal mi veľkú 
štípanú pusu. Trošku to bolelo, ale nie tak ako minule, keď som mala líca po štípancoch červené ako 
jablká ešte dlho. Sebastián sa začal z toho smiať, lebo je ešte malý, má iba štyri mesiace, a nevie, čo 
robí.  

Maxim vždy skončí s modrinou. Čo robí Maxim, to robí aj Martin. Opakujú po sebe ako malé 
opičky. Mamka sa iba usmieva, lebo sú rovnakí – ako dvojčatá. Skáču po sebe, potom plačú, 
rozosmievajú sa. Mamka ich utešuje, neskôr aj kričí. Smiech strieda plač.  
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Moje narodeniny. 
Niekto by povedal hotový cirkus, ale ja ich mám rada takéto. Aj pekné darčeky som dostala. 
O rok budú všetci starší a väčší. 
Budú už chodiť. Máme sa na čo tešiť! 
 

MÁRIA DUFALOVÁ, ČESTNÉ UZNANIE 
 

 

MOJE VIANOCE 

 
keď namiesto listov padajú vločky 

a snehuliak si vymení miesto 
s gaštanovými postavičkami 

viem že prichádza zima 
ozdobujeme stromčeky 

jeden je ružový 
a má na sebe fialové a strieborné šáliky 

druhý je zlato-červený 
obidva majú namiesto hviezd 

na vrcholci mašľu 
 

prišiel Štedrý deň 
mamina varí kapustnicu 

a ja zdobím perníky 
sadáme si celá rodina za stôl 

dojedám poslednú lyžičku šalátu 
vtedy zazvoní Ježiško 

a ja sa už teším na rozbaľovanie darčekov 
 

ELIŠKA JELEŇOVÁ, ČESTNÉ UZNANIE 
 
 

ČAROVNÁ RÍŠA 

Volám sa Ema. Bývam na Palkovičovej 77. Bývam s mamou Sárou, ockom Timom a sestrou 
Rimi. Myslím si, že mám jediná normálne meno. Veď ste počuli. Ach, áno! Ešte som zabudla na 

čarovného kocúra. Volá sa Endip. Je môj. Rada sa s ním hrám. Zavedie ma do neskutočnej 
ríše.Naposledy v tej ríši mali veľký problém. Potrebovala som tam ísť a kocúra nikde. “Kde si, Endip?” 

Čakal na mojej posteli. Ako vždy pripravený na cestu. “Pripravená? opýtal sa ma. Iba som 
prikývla a šli sme. 

Ten problém sa v tej ríši len zhoršoval. Chýbali tam všetky významné osobnosti: kráľovná, 
radcovia, detektívy… Pochopili sme, že už je to desať týždňov, čo miznú.  

Kocúr Endip teda šiel za Červenou Čiapočkou. Videl, ako zajac pobehuje a roznáša veľkonočné 
vajíčka pod vianočný stromček, ako kocúr v čižmách zavíja ako vlk, ako ježibaba zastupuje kráľovnú, 
vlk skáče ako zajac a chrúme mrkvu, ako chce záhradník otráviť vianočný stromček, ako perníková 
chalúpka visí naopak na stračej nôžke a tak ďalej. 

Kocúr sa teda opýtal Čiapočky: “A-a-a! Čo sa to tu deje?” 
“To si ty, Endip?” opýtala sa Čiapočka. 
“Áno. Nevidela si niečo nezvyčajné?” 
“Iba mi miznú ďalšie a ďalšie osoby. Aj Valibuk,” povedala Čiapočka.  
Našťastie, tie postavy sme našli v jaskyni, ktorú strážil drak. Dala ich tam čarodejnica, ktorá 

potrebuje okuliare, lebo má pokazený zrak. Ona vlastne nevidela, koho do tej jaskyne dávala, či sú to 
zlodeji, či policajti alebo čo. A tak vlastne poplietla rozprávky.  

Aspoň že mama Sára, ocko Timo a sestra Rimi o tomto nič nevedia. Vieme o tom iba ja a môj 
čarovný kocúr Endip. 

 

JANA KÁČEROVÁ, ČESTNÉ UZNANIE 
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JESEŇ U NÁS 

 
jarmočná atmosféra 

opila listy 
stromy sa vyparádili 

ako tanečnice na karneval 
ľudia sa tešia 

z posledného slnka 
 
 

X X X 
 

roztápa ľady 
v ľuďoch 
sú šťastní 

otvára okná do duší 
 

suší vodu 
čo vietor privial 

z búrlivého mora 
 

moje slnko 
 

RADOVAN OBROCHTA, ČESTNÉ UZNANIE 
 

 

X X X 

Keď sa pozriem sa na oblohu, 
vidím miliardy svetielok. 

Odrážajú sa v mojich očiach. 
 

Medzi nimi je jedno veľké. 
Ja mu hovorím žiarovka, 

lebo žiari zo všetkých najviac. 
Ako lampa. 

 
Má veľké dobré oči, ktoré v tme svietia, 

úsmev, ktorým zohrieva celý svet. 
 

Moja mama. 
 

NATÁLIA TOČEKOVÁ, ČESTNÉ UZNANIE 
 
 

LANO  
 
Hudba sa prepletala pomedzi našu rodinu ako plazivé jahody.  
Zavrela som zošit s básňami a pozrela sa na svoje ruky. Pľuzgiere na prstoch mi  pripomínali, 

že hudba sa skôr podobá na lano, ktoré ma pri väčšom trení popáli. No zároveň spája našu rodinu. 
Pevne. Pevnejšie než slabé jahodové stonky.  

Nikdy som sa nenaučila ,,skutočne“ hrať na husliach. Nie dosť ,,skutočne“ na to, aby so mnou 
boli učitelia spokojní. Naučil ma hrať otec. Nikdy som sa ho na nič nepýtala. Len som počúvala. Husle 
boli súčasťou jeho tela. Môj otec nepoznal noty a nikdy nehral tú istú melódiu dvakrát. Keď hral, mal 
vždy zatvorené oči. Aj ja som mala. Povedal mi, že keď si zatvorím oči, tak uvidím tóny. Uvidím, ako 
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vyzerajú, ako sa hýbu. Pocítim, ako rozozvučia mojej telo. Občas som oňho mala strach. Keď hral 
a telo také útle menilo svoj tvar. Hudba sa s ním pohrávala. Ovládala ho.  

Keď otec hral a ja som len s úžasom sledovala jeho ruky, mama tancovala. Skrúcala sa 
a menila svoje podoby. Obliekala si kostýmy, ktoré jej hudba ponúkala. Niekedy boli farebné, inokedy 
smutné, vážne, krásne aj šialené. Tancom stvárňovala to, čím práve chcela byť. Potrebovala na to len 
svoje telo a hudbu. Na nohách mala pľuzgiere, popáleniny a otlaky. No ona bola na nich hrdá. Bol to 
jej nástroj, ako otcove husle. Súčasť jej práce. Jej umenia.  

Niekedy tieto chvíle trvali krátko, inokedy až do noci. Otec hral, mama tancovala, až kým ich 
lano nepopálilo tak, že vytvorilo pľuzgiere, ktoré sa často hojili veľmi dlho. Niekedy  som sa k nim 
pridala. Hrali sme s otcom duet. Moje ruky ale nevydržali tak ako jeho. Musím si zvyknúť na pocit 
popálenia. 

Zošit som odložila do skrinky. Báseň ostala nedopísaná. Zajtra napíšem novú o tom, ako hudba 
ako lano spája našu rodinu. No teraz už počujem, ako otec otvára puzdro a vyberá husle. 

 
KATARÍNA MELCHEROVÁ, 1. MIESTO 

 
 

ŠTYRI SESTRY ALEBO NAŠA VOŇAVÁ ZÁHRADA 

 

Z diaľky ma s úsmevom víta 
dlhé modré tielko 

pleje mrkvu 
je to babka 

jasné 
bosá 

aj ja budem 
 

čau Gertrúda 
prídeš na koláčik 

teta Mona s melónovými šľapkami 
čupí pod ríbezľový kríkom 

áno už sa teším 
 

v záhrade šteká Layla 
kráčam k stromu 

Angela trhá jablká 
a v hlave mi pekná pieseň vzniká 

o tom ako pôjdem s Teom von 
 

pri chalúpke vonia divozel 
do košíka zbieram kvietok po kvietku 
lebo Slávka z nich čaruje mydielka 

a potom vo vani 
modelujem z peny 

bublinový svet 
 

doma pod teplou dekou 
si s mamou pozrieme film 

zahráme pexeso 
a porozprávame sa pri večeri 

o super dni 
 

TINA STRENKOVÁ, 2. MIESTO 
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NA HOJDAČKE 

 
mráz sa mi schoval pod kožu 

dostal sa mi až do hlavy 
nohou píšem svoje meno 

do oblakov 
v ušiach mi kričí rieka 

dotýkam sa vetra 
mám oči plné neba 

teba 
 
 

XXX 

 
nepredvídateľný vietor 

sprevádza čas 
zbiera myšlienky 
sleduje radosť 
kvapka odráža 
naše letokruhy 

píše ich do knihy 
stratenej 

hlboko hlboko 
v mysli 

 
 

EMA RUSIŇÁKOVÁ, 3. MIESTO 
 
 

DVAJA 

 
vždy kráčajú vedľa seba 

ako topánky 
v slnku 
v daždi 
vo vetre 

držia spolu 
pomáhajú si každý deň 

stáť na nohách 
 

bratia 
 

TAM 

 
kde vonia ihličie 

kde majú zvieratá svoj domov 
kde vietor dýcha do konárov stromov 

a lúče sa predierajú k hríbom 
 

tam trávime s rodinou 
svoj spoločný čas 

 
odmenou je nedeľná polievka 

a dobrý pocit v nás 
 
 

ADAM HNAT, 3. MIESTO 
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PRÍBEH O MOJEJ MAME 
 

Keď som raz bol doma sám, 
niekto zaklopal 

na okno. 
Bál som sa a triasli sa mi ruky. 

Možno zaklopala vrana, myslím si, 
ale nie! Bola to moja milovaná mama. 
Moja mama prilieta ako anjel z neba 

a prináša, čo je treba. 
Varí, perie.... 

Keď sa usmeje, 
vtedy je krásna. 

Chcem, 
aby bola pri nás šťastná. 

 
FILIP ADÁMIK, ČESTNÉ UZNANIE 

 
 

OBYČAJNÁ 
 

Chémia = nuda, pre niekoho možno zábava, no pre mňa nie. Ešteže je to posledná hodina 
v tomto týždni i roku. Čaká nás víkend a v pondelok školský výlet. Pôjdeme do Tatier na túru, potom 
prespíme v stane. Viem, možno to znie príliš čudne na školský výlet, tie stany, ale učitelia chceli, aby 
sme zažili pravú divočinu. Musím sa ešte zbaliť! Konečne zazvonilo. 

Doma som vybrala z tašky pokrkvaný zoznam. Nerozumiem, prečo nám učitelia stále dávajú 
zoznamy. Veď sme ôsmaci. Takže: baterka, stan, spacák, karimatka, fľaša s vodou, ešus, slanina, 
vidlička, chlieb, nožík, plavky, osuška, turistické topánky, pyžamo, repelent, opaľovací krém, šiltovka 
a pršiplášť. Zobrala som si najväčší turistický ruksak, aký sme doma mali a postupne som si balila 
veci. Zdvihla som ho, bol ťažký. Dúfam, že ho zvládnem nosiť. 

Ani som sa nenazdala a už bol pondelok. Stanovali sme na krásnej horskej čistinke. Čakala nás 
túra. Keď sme vyrazili, bola som plná elánu. Ale po dvoch hodinách som sa len vliekla. Vraj už o päť 
minút budeme na vrchole, len aby. Naozaj, o chvíľu sa nám ponúkol úžasný výhľad, bola to 
jednoducho nádhera. Keď sme sa už pomaly chceli vrátiť, začalo pršať. Dobre, tak nie pršať, ale liať. 
Ešteže som mala pršiplášť. Keď zrazu spolužiačka Kristína ukázala na nebo: „Pozrite, blesk!“ To 
nebolo dobré, stáli sme na vrchole, tam blesky udierajú najviac. Učitelia sa poradili: „Deti, počasie nám 
veľmi nepraje, tu je to nebezpečné, zostúpime do lesa.“ Bála som sa. Niekedy sme síce s rodinou 
stanovali v daždi, ale v búrke nie. Z internetu som vedela, že si treba ľahnúť na zem. Ale naozaj sa mi 
nechcelo ležať na tej premočenej hline, ale keď to učitelia prikázali, tak som poslúchla. Cítila som, ako 
mi nohavice premáča dážď. Tričko bolo celkom suché, lebo som mala pršiplášť. Ležala som na 
bruchu a videla blesky nebezpečne blízko. Nasledoval hrom. Automaticky som si zapchala uši. Bola 
som veľmi unavená. Aj dnes sa čudujem, ako sa to stalo. Zaspala som uprostred búrky. Zobudila ma 
až moja kamarátka Simona. 

Na našej čistinke som zašla ku stromu, ktorý sa mi páčil. Oprela som sa o hrboľatú kôru. Nohy 
som si vyzula z tenisiek a tráva ma na nich šteklila. Vlastne o mne nič neviete, takže som Nela. Mám 
14 rokov a končím 8. ročník. Posledné týždne boli hektické a plné stresu. Len tak, tak mi vyšlo mať na 
vysvedčení iba tri trojky. Je pre mňa ťažké sústrediť sa. Ale páčil sa mi ten pokoj na výlete! 

 
ELIA ARENDÁČOVÁ, ČESTNÉ UZNANIE 

 
 

MÔJ SEN 
 

Čakala som celé tri roky, aby sa stal môj sen skutočnosťou. Až sa mi to naplnilo! V jeden deň 
prišla ku mne mamka s dobrou správou. V ruke držala nejakú fotografiu, na ktorej bola bodka. Tá 
bodka bol môj súrodenec. 

Bola som nesmierne šťastná, že po toľkých rokoch už nebudem sama. A tak sa to ďalej 
vyvíjalo: dieťatko rástlo v mamkinom brušku. V piatom mesiaci sme sa dozvedeli správu, že to bude 
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dievčatko. Čím bolo bližšie k termínu pôrodu, tým viac sme sa začali pripravovať. Kupovali sme 
oblečenie, skladali postieľku, robili zásobu cumlíkov a iné potrebné veci. 

Termín sa každým dňom blížil viac a viac, keď všetko skomplikovala nečakaná udalosť, 
mamkina operácia vaječníka, ktorý museli lekári vybrať z tela von. Našťastie sestra menom Anka to 
prežila a mamka tiež. Stalo sa to v siedmom mesiaci tehotenstva. Všetkých nás to vystrašilo, ale 
nakoniec som bola rada, že je všetko v poriadku. 

Narodila sa 2. mája 2018. V ten deň som bola v škole, ale poobede moje kroky smerovali práve 
do pôrodnice. Mamka ležala v pooperačnej izbe, mňa k nej nechceli pustiť. Jedna milá sestrička 
napriek zákazu ma k nej na malú chvíľku pustila. Uvidela som ju a pozdravila, bola som spokojná, že 
sa cíti dobre. Potom sme išli na oddelenie pre novorodencov, kde ležala Anka. Mala čierne vlasy a 
tmavomodré oči. 

V tej chvíli som bola naplnená obrovským šťastím, že ju mám a budem sa môcť deliť o všetko 
pekné a vzácne v mojom živote práve s ňou, mojou Annou. 

 
ANTÓNIA ČERVEŇÁKOVÁ, ČESTNÉ UZNANIE 

      

 

ŠŤASTNÉ CHVÍLE S MOJOU STARKOU 

 
Ako začať môj príbeh? Začnem asi tým, čo je pre mňa najvzácnejším. Nedokážem si ani 

predstaviť, čo by som robila nemať moju rodinu. Pre našu rodinu je najdôležitejším zdravie, 
spokojnosť a láska. Mám rada svoju mamku, ocka i svojich súrodencov, ale najviac som mala svoju 
babku, ktorá pred dvoma rokmi zomrela. Bola to ona, ktorá našu rodinu držala pohromade. Bola to 
jednoduchá žena, no pre nás bola naším slniečkom. Keďže som bola jej najstaršou vnučkou, starala 
sa o mňa prevažne ona. Veľmi sa mi páčilo, ako si moja mamka rozumela so svojou, čiže mojou 
babkou. Napriek tomu, že už dávno bola dospelá a mala svoju rodinu, mamka babku rešpektovala . 
Nikdy sa spolu nehádali a dokonca mamka vždy chodila radiť babke o veciach, s ktorými si nevedela 
poradiť. 

Pamätám sa na chvíle strávené s mojou babkou, keď bola ešte zdravá a pri plnej sile. Spoločne 
sme trávili veľa spoločných chvíľ. Dokonca sme často i dedka od seba odháňali, tak nám bolo spolu 
fantasticky. Dedko sa nikdy nepohneval, keď si ho babka doberala. Vždy len mávol rukou a označil 
nás obe za bláznivé. My sme sa mu vždy vysmiali. S babkou, dedkom i s mojimi rodičmi sme 
chodievali do blízkeho lesa na maliny a čučoriedky. My dve s babkou sme sa zakaždým od všetkých 
vyčlenili, a namiesto toho, aby sme čučoriedky a maliny zbierali, my sme ich viac zjedli. Vo vedrách 
pretriedené čučoriedky sme chodievali predávať gádžom. Toto už bola práca žien. Babka, ja a moja 
mamka sme často pešo prešli i niekoľko kilometrov, len aby sme niečo predali. Nikdy som sa však 
nesťažovala, pretože sme pri tom zažívali kopec srandy. Mamka s babkou sa toľko vždy nasmiali, že 
jedna druhú prosili, aby prestala hovoriť. Bola som vtedy malým dievčaťom, ale dobre si pamätám, že 
keď sme sa vracali z predaja čučoriedok, doma nás už čakal dedko, ktorý navaril a poupratoval celý 
dom. Aj dedka som mala a stále mám rada. Nikdy sa s babkou nehádali a spoločne ma rozmaznávali. 
Ak som niečo potrebovala, len som poprosila starých rodičov a tí mi nikdy nič neodopreli. Takto som 
žila u mojich starkých do svojich dvanástich rokov. Boli to moje najšťastnejšie chvíle, až kým babka 
ťažko ochorela. Vtedy sa náš spokojný život zmenil. Babka začala byť často bez nálady, jej nákazlivý 
smiech sa vytratil a dedko bol tiež stále smutný. Aj moja mamka sa veľmi trápila, ale pred babkou to 
nedala nikdy najavo. Neskôr babka musela ísť do nemocnice na dlhší čas, a tak som sa vrátila žiť 
k mamke. Pomáhala som jej s mladšími súrodencami. Mamka sa snažila, aby mi babka chýbala čo 
najmenej, venovala sa mi, rozprávala sa so mnou často. No napriek tomu mi moja babka chýbala viac 
a viac. 

Po dvoch ťažkých mesiacoch babka zomrela. Mala len štyridsaťšesť rokov. Vtedy som myslela, 
že sa mi zrúti celý svet. Stratila som osobu, ktorú som milovala asi najviac. Bola som smutná, bez 
nálady, ba i v škole sa mi zhoršil prospech. V tejto ťažkej chvíli môjho života stála pri mne moja rodina, 
ktorá ma podržala a robila všetko pre to, aby som sa zo smútku čo najskôr dostala. Najviac mi asi 
pomohol ocko, ktorý ma často brával do kostola, rozprával sa so mnou a moji súrodenci sa ma snažili 
rozptýliť rôznymi hrami. 

Uvedomila som si, že to najvzácnejšie je rodina, ktorá stojí pri mne v dobrom aj zlom. Verím, že 
raz, keď budem dospelou, budem mať rovnako krásny vzťah s mojou mamou, tak ako ho mala moja 
mamka s mojou super babkou. 

 
AGNESA ČUREJOVÁ, ČESTNÉ UZNANIE  
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CHCEM SA DOTKNÚŤ ODPOVEDE 

 
pamätám sa 

ako si na mňa pozeral cez okno 
ako sme tancovali vo vestibule 

 
chcela som sa ťa dotknúť 

postavila som sa na špičky 
 

ale bol si veľmi vysoko 
 

dookola rozmýšľam o tom 
aké máš krídla 

ako sa rozletíme do nových škôl 
iných miest 

 
MÁRIA PALUBOVÁ, ČESTNÉ UZNANIE 

 
 

HANKINE VIANOCE 

 
Blížili sa Vianoce. Ulice boli celé celučičké vyzdobené. Všetko bolo vianočné - obchody, domy 

aj stromy. Naše mesto bolo plné predvianočnej nálady. Koledníci chodili po domoch, deti sa 
korčuľovali a stavali snehuliakov. Skúste uhádnuť kde som bola ja? Doma! Viete, rozmýšľala som, čo 
by som chcela na Vianoce, pretože som písala Ježiškovi list. Najprv bol list krátky, potom stredne dlhý, 
a nakoniec najdlhší. A spravila som pre istotu aj kópiu, aby som si bola istá, že pod vianočným 
stromčekom všetko sedí, chápete. Na mojom zozname bolo desať vecí: bicykel, notebook, kabát, kôň, 
plyšový jednorožec, bábika - nová kamarátka pre moju bábiku, nový mobil, lego, kalkulačka a ešte 
niečo veľmi pekné, napríklad veľký domček pre moju bábiku Lízku. Poprosila som ešte Ježiška, nech 
nezabudne na tú kalkulačku ako minulý rok, lebo naša matematikárka dáva strašne veľa úloh. Hlavne 
nech sú pod stromčekom všetky darčeky. List som vložila do malej obálky, napísala adresu a bežala 
list hodiť na poštu do schránky.  

Keď som sa vrátila, bola doma iba babka a dedko. Povedala som im, čo som si v liste od 
Ježiška priala a oni si len povzdychli. „Som doma!“ zvolá mamička, ktorá prišla unavená z práce 
a otvára dvere. Rozbehla som sa k nej: „Mami, už som napísala list Ježiškovi!“ „Naozaj, už si ho aj 
poslala?“ – spýtala sama mama. „Áno.“ Otvorili sa dvere a to znamenalo, že prišiel z práce aj ocko. 
„Oci!“ vykríkla som a potešila som sa. „Ahoj Hanka, choď sa hrať!“ – povedal ocino unavene. 
Rozbehla som sa do izby a počula som, ako ocko hovorí mamičke: „Šéf si to nerozmyslel, musím tam 
ísť, inak ma prepustí. A keď sa nám to lietadlo podarí predať, vieš, koľko zarobíme?“ – presviedčal 
maminu. „ Ale ty tu máš deti!“ – hnevala sa mamina. „No a? Veď jedenkrát to na Vianoce vydržia 
a potom im kúpim aj sto tých vecí, ktoré chcú.“ – obhajoval sa ocino. „Ale ony chcú byť s tebou, stále 
si niekde preč a nie si vôbec s nami.“ – vyčítala mu zasa mamina. „Keď som si ťa brala, nevedela 
som, že ti ide len o peniaze!“ povedala nahnevane. „Ale čo mám ešte urobiť? Kto splatí hypotéku? Kto 
bude zarábať?“ – povie otec. Chvíľu som ich počúvala a potom som vbehla do miestnosti. „Oci, však 
sa s mamičkou nehádate?“ – povedala som. „Nie, my sa len rozprávame.“ - povie mamička. „A kde je 
Alžbetka?“ pýtam sa mamičky, aby som zmenila tému. „Tá má ešte školu,“ odvetí mamička. „Aha.“ 
poviem. Dedko všetko počul a vbehol do izby, aby zachránil situáciu. „Hanka a vieš, že máš dnes 
narodeniny? Tak sme ti s babkou kúpili...“Za chrbtom niečo skrýva, ale mama ho preruší. „Oci, dáš jej 
to až na oslave. Zabudol si?“ „Ja mám oslavu?“ pýtam sa. „Áno, malo to byť prekvapenie,“ odvetí 
mamina a drgne do dedka. „Však starký!“ Oslavu som si užila a chcela som, aby sa ten deň nikdy 
neskončil. „Kiežby som mala narodeniny každý deň,“ zasnívala som sa. „Ale kedy by boli Vianoce?“ 
spýta sa dedko. „Mohlo by to byť tak na striedačku, jeden deň Vianoce a druhý narodeniny“ poviem. 

Dni plynuli a Vianoce sa blížili a pretože ocino nemohol byť na Vianoce doma, dohodli sme sa, 
že si ich spravíme neskôr. No bohužiaľ ani tento plán nevyšiel. Ockovi zavolali, že sa stretnutie 
presunulo a že letí dnes, už o pár hodín. Nešťastný ocko sa pobalil. Rodičia sa stihli ešte aj povadiť a 
otec nahnevaný odišiel z domu. Plakala som do vankúša celú noc, bolo mi veľmi smutno. „Ocko má 
zlého šéfa. Pokazil nám Vianoce.“ „ Vieš, Hanka, ockov šéf je z Dubaja, oni Vianoce neoslavujú, preto 
to asi nechápu,“ povedala mamička. Aby toho nebolo málo, noc pred Vianocami zatelefonovali 
mamičke, že musí odísť do práce, lebo majú pacienta v zlom stave. Mamička nešťastná odišla a 
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trápilo ju to, pretože vedela, že budem znova plakať. Mala pravdu. Preplakala som cely večer do 
vankúša a keď som konečne zaspala, sníval sa mi krásny sen o tom, ako sme na Vianoce všetci 
SPOLU. Bolo to v tom sne skvelé, všetci sme boli šťastní a nikto nebol sám.  

Ráno, keď som sa zobudila, bežala som rýchlo do spálne a zhúkla som: „Sú Vianoce!“ No 
nikoho som nevidela. „Potom som sa rozbehla do sestrinej izby, tam tiež nikoho. „Ááá!“ zhúkla som 
„Hanka, čo sa stalo?“ vleteli do miestnosti babka s dedkom. „ Kde sú všetci?“ pýtam sa dedka. „Vieš 
mamička bežala do nemocnice a Alžbetka jej nasadla do auta, skryla sa tam a mamička o tom 
nevedela. Už nám volala. Poď, tu máš darčeky, môžeš si ich odbaliť hneď teraz, nemusíš čakať až do 
večera,“ povedala babka určite iba preto, aby som nebola smutná. „Nemám náladu, veď predsa na 
Vianoce máme byť všetci spolu!.“ Celý deň som chodila po dome ako bez duše. Až pri večeri sa 
babka opýtala: „Čo sa deje Hanka?“ „Nič. Iba som smutná,“ poviem nešťastne. „Iba?“ podotkne 
babka.„Babka, podáš mi ten rodinný album, ktorý má už skoro päťdesiat rokov? Toľko si mi o ňom 
hovorila.“„Dobre,“ povie babka. „Je taký ťažký, že by si ho Hanka neuniesla!“ zasmeje sa dedko. 
Babka priniesla z komódy obrovský album a podala mi ho. „Tento album sme s tvojím dedkom založili 
hneď po svadbe. A aby si vedela, nie sú tam len Vianoce.“ Otvorila som album a povedala: „Veď toto 
je Vaša svadba! Babka, ty si mala také dlhé vlasy?“ Prelistovala som veľa stránok a zvolala: „Toto je 
Alžbetka a tu som už aj ja. Aha! Tu sme stavali nášho prvého snehuliaka!“ „Áno a dali ste mu meno 
Ivan Mrázik Mrázikovský,“ povie babka a smeje sa. Listovala som, listovala a spomínala si na všetky 
naše šťastné chvíle. Až som sa dostala k minuloročným Vianociam. „Ach. Kiežby aj tieto Vianoce boli 
také dobré ako tie minulé. Toľko šťastných chvíľ strávených s mojimi blízkymi. Radšej by som 
vymenila všetky darčeky, ktoré som chcela od Ježiška za moju rodinu!“ povzdychla som si. „Nerada ťa 
vidím smutnú. Ak ťa niečo trápi a po niečom túžiš, skús veriť v zázrak,“ povie babka. „Nie. Keby 
existoval zázrak, už by sa nejaký stal!“ povedala som nahnevane. „Keď na zázrak neveríš, tak sa 
nestane. Choď si ľahnúť a mysli na niečo, po čom veľmi túžiš, keď sa zobudíš, uvidíš. Niekedy stačí 
iba veriť!“ povie babka. Po večeri som si unavená a smutná z celého dňa ľahla do postele. Keď som 
zaspávala, spomenula som si na babkine slová a myslela som na niečo, po čom veľmi túžim - na moju 
rodinu. Ráno ma zobudilo šuchotanie v mojej izbe. Otvorila som oči a zbadala nad sebou mamičku 
a ocka. Bola som veľmi prekvapená a nesmierne šťastná. Babka zvolala: „Vstávaj! Sú Vianoce!“ „Ale 
veď tie boli včera!“ čudujem sa. „Vianoce nie sú o dátume, ale o šťastných chvíľach, radosti a pokoji s 
rodinou!“ zvolá mamička. Zvláštne, že hovorila presne to, čo som si myslela. „A o zázrakoch,“ usmeje 
sa babka. „Ale aj o darčekoch!“ povie sestra spoza dverí a uteká k stromčeku. „Nie. Vianoce nie sú 
vôbec o darčekoch,“ protestujem. „Vianoce sú o nás,“ poviem a v tom momente som veľmi šťastná„ 
Veď ja viem,“ žmurkne na mňa sestra.  

Teraz už verím, že zázraky sa dejú, pretože čas, ktorý som s mojou rodinou, sú pre mňa tie 
najkrajšie Vianoce. 
 

KRISTÍNA TENKELOVÁ, ČESTNÉ UZNANIE 
 
 

 

 

 

 




