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Milí priatelia,

hodnotíme ďalší ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže Dúha. Na dve témy – 1. Čarujeme, alebo 
keby som bol /bola kúzelníkom, zmenil/a by som... 2. Moje veselé zážitky - prišlo veľmi veľa výtvarných prác 
z celého Slovenska. Je potešiteľné, že Dúha zaujala učiteľov a žiakov aj v školách a mestách, ktoré sa 
doteraz súťaže nezúčastnili, prípadne ozvali sa po dlhšom čase. 

Sme radi, keď sa témami Dúhy zaoberá veľký počet žiakov a veríme, že tento trend bude 
pokračovať aj v ďalších rokoch. Na výstave uvidíte najlepšie práce, okrem ocenených aj také, ktoré si 
rovnako zaslúžia našu pozornosť svojským pohľadom na tému a hlavne veľmi dobrým výtvarným 
spracovaním. Obidve témy súťaže poskytovali veľký priestor pre fantáziu a vlastné tvorivé spracovanie. 
Mladšie deti sa venovali svojmu vlastnému najbližšiemu svetu, ktorý tvorí ich rodina, hry s kamarátmi, 
pozorovanie prírody. Ich  predstavy o radosti, šťastí, prežívaní voľného času sa premietli do spontánnych a 
úprimných dielok plných farieb a úsmevov. Starší žiaci hľadali v témach aj vážnejšie tóny, zamýšľali sa nad 
rodinou, svojimi záľubami, nad vzťahmi s priateľmi. 

Do súťaže prišlo síce trochu menej grafík, ale na veľmi dobrej úrovni. Väčšina prác bola riešená 
kombinovanými technikami, trochu sa vytratili techniky kresby. Veľká ponuka výtvarných materiálov žiaľ 
vedie k dosť často k menej šťastnému kombinovaniu materiálov. Zúčastnené školy poslali do súťaže veľmi 
rôznorodé práce. Mrzí nás, že sa tento výrok týka aj ich úrovne. Porota je vždy nešťastná, keď z celej 
kolekcie poslanej z jednej školy nemôže vybrať žiadnu výtvarnú prácu ani na výstavu, nieto ešte oceniť 
niektorú z nich. Vieme, že výtvarná výchova sa najmä na základných školách borí s rôznymi problémami. 
Veľmi dobre vidíme, že na tých školách, na ktorých funguje zanietený učiteľ a pravdepodobne okrem 
vyučovacích hodín výtvarnej výchovy aj výtvarný krúžok, nie je núdza o kvalitné výsledky. Rozhodne nás 
poteší, keď sa počet takých škôl v budúcich rokoch ešte viac rozšíri. Naše deti si to zaslúžia. Zaslúžia si, 
aby spolu s citom a fantáziou získali krásne zážitky aj na hodinách výtvarnej výchovy. Tieto slová asi patria 
iným ako tým, ktorí prídu na slávnostné vyhlásenie ocenení so svojimi žiakmi, napriek tomu sme museli 
otvorene povedať aj kritické slová. S radosťou však môžeme konštatovať, že úroveň vyhodnotených prác a 
prác, ktoré boli vybraté na výstavu, je mimoriadne dobrá. 

Všetkým oceneným a ďalším, ktorí prispeli svojimi krásnymi dielami, prajeme veľa ďalšej chuti do 
práce a radosti z tvorby a už dnes sa tešíme na ďalší ročník.

EVA KONČEKOVÁ, akademická maliarka

SLOVO POROTY         VÝTVARNÁ TVORBA
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OCENENIA                    VÝTVARNÁ TVORBA
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DÚHA 2013/2014                                      XVIII. ročník

I. KATEGÓRIA – MŠ (5 – 6 ROKOV)
1. MIESTO

NELKA MITTERPACHOVÁ, 5 rokov, MŠ pri Spojenej škole, Letná 3453/34, Poprad
2. MIESTO

JURAJ SARVAŠ, 6 rokov,  MŠ, Komenského 8, Stará Ľubovňa
3. MIESTO

TINA STRENKOVÁ, 5 rokov, MŠ, Tatranská 21, Stará Ľubovňa
ČESTNÉ UZNANIE

HANKA KOREŇOVÁ, 6 rokov, MŠ, Kyjevská 14, Rožňava
ALEXANDRA MARUŠÁKOVÁ, 5 rokov, MŠ pri Spojenej škole, Letná 3453/34, Poprad

MARTIN KŇAZOVICKÝ, 5 rokov, MŠ pri Spojenej škole, Letná 3453/34, Poprad

II. KATEGÓRIA – MLADŠÍ ŽIACI (6 – 10 ROKOV)
1. MIESTO

MAXIM LAJČIAK, 7 rokov, ZŠ, Jarná 20, Žilina
2. MIESTO

KARIN ČIČÁKOVÁ, 8 rokov, ZŠ, P. J. Šafárika 3, Prievidza
3. MIESTO

SILVIA BAČOVÁ, 10 rokov, ZŠ, Mierová 1, Strážske
ČESTNÉ UZNANIE

MICHAELA  MALASTOVÁ, 8 rokov, ZŠ s MŠ Plavnica 244
ESTER KOTMANOVÁ, 7 rokov, ZŠ, Jarná 20, Žilina

MICHAELA PÁNEKOVÁ, 9 rokov,  ZŠ, Jarná 20, Žilina
NINA ZÁTHURECKÁ, 7 rokov, ZŠ, Jarná 20, Žilina

III. KATEGÓRIA – STARŠÍ ŽIACI (11 – 15 ROKOV)
1. MIESTO

MICHAELA  HERŽÁKOVÁ, 14 rokov, ZŠ, Za vodou 14, Stará Ľubovňa
2. MIESTO

VERONIKA KLABOUCHOVÁ, 13 rokov, ZŠ, Jarná 20, Žilina
3. MIESTO

PATRÍCIA BALÁŽOVÁ, 11 rokov, ZŠ, Za vodou 14, Stará Ľubovňa
ČESTNÉ UZNANIE

IVANA ZAVOĎANČÍKOVÁ, 12 rokov, ZŠ s MŠ, Novoť 315
PETER KASENĆÁK, 11 rokov, ZŠ, Za vodou 14, Stará Ľubovňa

IV. KATEGÓRIA – ZUŠ
1. MIESTO

ZUZANA ŠLOSÁROVÁ, 13 rokov, ZUŠ J. Melkoviča, Stará Ľubovňa
KRISTÍNA PISARČÍKOVÁ, 9 rokov, ZUŠ, Zimná 12, Spišská Belá

SEBASTIÁN BULIAK, 5 rokov, S-ZUŠ, Štiavnická cesta 80, Ružomberok
2. MIESTO

FRANTIŠKA BLAŠČÁKOVÁ, 11 rokov, ZUŠ, Zimná 12, Spišská Belá
DÁŠA HERMELOVÁ, 6 rokov, S-ZUŠ, Štúrova 3, Stará Ľubovňa

BIANKA BUDZÁKOVÁ, 7 rokov, ZUŠ J. Melkoviča, Stará Ľubovňa
3. MIESTO

SIMONA BOROVSKÁ, 6 rokov, ZUŠ, Zimná 12, Spišská Belá
ELLA LOMPARTOVÁ, 7 rokov, S-ZUŠ, Štúrova 3, Stará Ľubovňa
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ČESTNÉ UZNANIE
SOŇA KURTÁ, 8 rokov, ZUŠ, Petržalská 21, Kežmarok

SÁRA BARLOKOVÁ, 7 rokov, ZUŠ, Zimná 12, Spišská Belá
KAMILA PEKYOVÁ, 10 rokov, S-ZUŠ, Štúrova 3, Stará Ľubovňa

SAMUEL PETRAS, 11 rokov, ZUŠ, Zimná 12, Spišská Belá
KLÁRA ZAHORJANOVÁ, 10 rokov, ZUŠ J. Melkoviča, Stará Ľubovňa

TOBIAS SAFKO, 6 rokov, ZUŠ, Kováčska 43, Košice
NINA BUNČIAKOVÁ, 6 rokov, ZUŠ, Partizánska 290/17, Myjava

MIMORIADNE CENY

CENA MINISTRA ŠKOLSTVA SR
SOFIA BUČKOVÁ, 7 rokov, ZUŠ J. Melkoviča, Stará Ľubovňa

CENA PREDSEDU PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA
EMKA JACKOVIČOVÁ, 5 rokov, MŠ pri Spojenej škole, Letná 3453/34, Poprad

CENA ĽUBOVNIANSKEHO OSVETOVÉHO STREDISKA
SÁRA SOKOLOVÁ, 8 rokov, ZŠ, Za vodou 14, Stará Ľubovňa

CENA PRIMÁTORA MESTA STARÁ ĽUBOVŇA
ANTÓNIA VIDOVÁ, 7 rokov, ZUŠ, Zimná 12, Spišská Belá

CENA ĽUBOVNIANSKEHO MÚZEA
KRISTIÁN GÁBOR, 12 rokov, CVČ Pátra A. Krajčíka, Mariánske nám. 67, Podolínec

CENA ĽUBOVNIANSKEJ KNIŽNICE
ALŽBETKA STROMČEKOVÁ, 9 rokov, ZUŠ P. M. Bohúňa, Matuškova 1632/5, Dolný Kubín

CENA SLOVENSKÉHO ZVÄZU PROTIFAŠISTICKÝCH BOJOVNÍKOV
TIMOTEJ HRNKO, 6 rokov, ZŠ, Jarná 20, Žilina

CENA SLOVENSKEJ A OKRESNEJ RADY ZDRUŽENIA SLOVANSKEJ VZÁJOMNOSTI
DANIEL ELIÁŠ, 6 rokov, ZUŠ, Zimná 12, Spišská Belá

CENA POROTY
MICHAELA MRÁZOVÁ, 11 rokov, ZŠ, Jarná 20, Žilina

PRÁCE NA VÝSTAVU
BARBORKA GAŠPEROVÁ, 4 roky, MŠ,  Veterná ul., Námestovo

REBEKA FRISÍKOVÁ, 5 rokov, MŠ pri Spojenej škole, Letná 3453/34, Poprad
ADELA KORŠŇÁKOVÁ, 6 rokov, MŠ, Tatranská 21, Stará Ľubovňa

ADAM REPKA, 5 rokov, MŠ, Za vodou 14, Stará Ľubovňa
ERIKA PETRUŠOVÁ, 6 rokov, MŠ, Komenského 8, Stará Ľubovňa

KLÁRA KOVÁČIKOVÁ, 6 rokov, MŠ, Raková 1253, Čadca
LAURA JOZEFÍKOVÁ, 5 rokov, MŠ, Za vodou 14, Stará Ľubovňa

ZUZKA OLBERTOVÁ, 7 rokov, ZŠ s MŠ Oravská Lesná
BRANISLAV FAKO, 8 rokov, Spojená škola internátna Ždaňa – elokované triedy Čaňa

FILIP ZACHARIK, 10 rokov, ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany
ĽUDMILA BRIŠOVÁ, 10 rokov, ZŠ s MŠ J. Vojtaššáka, Zákamenné

NATÁLIA HENČELOVÁ, 9 rokov, ZŠ, P. J. Šafárika 3, Prievidza
DÁVID KATRENČÍK, 7 rokov, ZŠ s MŠ Oravská Lesná

VIKTÓRIA KUBINCOVÁ, 9 rokov, ZŠ, Lesnícka 1, Prešov
MARKO MOŠČOVIČ, 8 rokov, ZŠ s MŠ Plavnica
LADISLAV ŠVEJDA, 7 rokov, ZŠ, Jarná 20,  Žilina

KARIN NOVOSADOVÁ, 10 rokov, ZŠ, Lipová 2, Rajec
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JOZUE ŽIVČÁK, 11 rokov, CVČ Pátra A. Krajčíka, Mariánske nám., Podolínec
PETER HYNŠT, 12 rokov, ŠZŠ pre telesne postihnutých, Matúškova 1631, Dolný Kubín

BARBORA BADONIČOVÁ, 11 rokov, ZŠ, Fábryho 44, Košice
DANIELA MAJCHEROVÁ, 12 rokov, ZŠ s MŠ, Hlavná 369, Hrabušice

PAVOL ILČÁK, 14 rokov, ZŠ s MŠ, Tajovského 2764/17, Poprad
PAVLÍNA MESTICKÁ, 11 rokov, ZŠ, Jarná 20, Žilina
GIULIO SALANDRA, 12 rokov, ZŠ, Lipová 2, Rajec

KATARÍNA UHLIARIKOVÁ, 13 rokov, ZŠ, Lipová 2, Rajec

MIŠKO TUHÝ, 6 rokov, ZUŠ Nižná
JAKUB ČEMAN, 6 rokov, ZUŠ, Kováčska 43, Košice

MÁRIO BRODZIANSKÝ, 6 rokov, ZUŠ M. Bohúňa, Matúškova 1632/5, Dolný Kubín
TAMARA BABIAROVÁ, 6 rokov, ZUŠ, Partizánska 290/17, Myjava

TOMÁŠ GRZÁR, 6 rokov, ZUŠ M. Bohúňa, Matúškova 1632/5, Dolný Kubín
VIKTÓRIA SLAMENÁ, 5 rokov, ZUŠ, Zimná 12, Spišská Belá

SOŇA ROJKOVÁ, 6 rokov, ZUŠ, Zimná 12, Spišská Belá
LUCIA PLIŠKOVÁ, 6 rokov, ZUŠ, Zimná 12, Spišská Belá
PATRIK PATAKY, 7 rokov, ZUŠ, Zimná 12, Spišská Belá
SOŇA ROJKOVÁ, 5 rokov, ZUŠ, Zimná 12, Spišská Belá

MIA ŠEBANOVÁ, 6 rokov, ZUŠ F. Špániho, Martinská 19, Žilina
EMA BUDZÁKOVÁ, 6 rokov, S-ZUŠ, Štúrova 3, Stará Ľubovňa
LENKA KAPOLKOVÁ, 7 rokov, ZUŠ, Zimná 12, Spišská Belá

ADRIANA ŇAŇKOVÁ, 8 rokov, ZUŠ J. Melkoviča, Stará Ľubovňa
ANDREA DANIELČÁKOVÁ, 10 rokov, ZUŠ, Petržalská 21, Kežmarok

MONIKA TOMUSOVÁ, 8 rokov, ZUŠ J. Melkoviča, Stará Ľubovňa
TEREZA MAČEKOVÁ, 9 rokov, ZUŠ F. Špániho, Martinská 19, Žilina

NATÁLIA GALOVÁ, 8 rokov, ZUŠ A. Cígera, Hviezdoslavova 12, Kežmarok
TOMÁŠ MOCKOVČIAK, 7 rokov, ZUŠ Myjava

LUKÁŠ PETREK, 9 rokov, ZUŠ, Fabiního 1, Spišská Nová Ves
JAKUB KUBICA, 7 rokov, ZUŠ, Partizánska 290/17, Myjava
MÁRIA ČUPKOVÁ, 9 rokov, ZUŠ, Zimná 12, Spišská Belá

EMMA ŠOLTÝSOVÁ, 8 rokov, ZUŠ, Zimná 12, Spišská Belá
SOŇA RENNEROVÁ, 9 rokov, ZUŠ, Zimná 12, Spišská Belá

JULIANA SIMÁKOVÁ, 8 rokov, ZUŠ J. Melkoviča, Stará Ľubovňa
SIMON ŠKUTA, 9 rokov, ZUŠ, Zimná 12, Spišská Belá

VIKTÓRIA ČARNOGURSKÁ, 8 rokov, ZUŠ, Zimná 12, Spišská Belá
MIROSLAVA BREZINOVÁ, 9 rokov, ZUŠ, Zimná 12, Spišská Belá
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ODBORNÁ POROTA        LITERÁRNA TVORBA

PREDSEDA POROTY

PhDr. PETER KARPINSKÝ, PhD.
SPIŠSKÁ NOVÁ VES

ČLENOVIA

PaedDr. EVA KOLLÁROVÁ, STARÁ ĽUBOVŇA
IRINA NOVÁKOVÁ, STARÁ ĽUBOVŇA

Mgr. NINA KOLLÁROVÁ, STARÁ ĽUBOVŇA

celoslovenská súťaž a výstava výtvarnej a literárnej tvorby detí
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„Keby bolo na svete toľko kúzelníkov, koľko sa do tejto súťaže prihlásilo básnikov, všetko by sa 
zmenilo,“ napísal vo svojej básničke Keby... Dušan Kováčik z Važca. Možno keď autor báseň tvoril, ani 
netušil, akú pravdu v nej ukryl. Do tohtoročnej súťaže sa totiž naozaj prihlásilo a zapojilo veľmi veľa 
básnikov a prozaikov, a keby mali čo i len štipku čarovnej moci, o ktorej písali, svet by sa premenil na 
zázrak.

Organizátori súťaže Dúha v roku 2014 ponúkli mladým autorom celkom zaujímavé témy, ktorých 
sa mnohí viac či menej úspešne zhostili a ponúkli porote aj veľa kvalitných textov. 

Problém však nastával vtedy, ak malí spisovatelia uchopili ponúkanú tému doslovne, a tak sa v 
súťaži objavilo množstvo dielok pripomínajúcich knihu Harry Potter alebo iné čarodejnícke príbehy. 
Prípadne autori svoj text začali slovami Keby som bol/bola kúzelníkom, zmenil/zmenila by som... a za tým 
nasledoval len zoznam vecí, ktoré by autor/autorka na svete zmenili. Samozrejme, mnohé z nich by som 
zmenil aj ja (ani mne sa nepáči, že sú ľudia chudobní, hladní, chorí, osamelí...), ale, žiaľ, takýto zoznam 
nevykazoval znaky umeleckého textu. V próze tak často chýbal príbeh alebo naopak, tvorcovia využili už 
známu a ošúchanú zápletku. V poézii sa nechávali zviesť jednoduchými rýmami, ktoré im napadli ako prvé 
a nepremýšľali o pekných obrazoch a metaforách. 

Škoda, že autori chceli vyčarovať len veľké veci a pri tom akoby pozabudli, že kúzlo sa skrýva aj v 
takých obyčajných, každodenných zážitkoch, ako je mamino pohladenie, východ slnka, dúhový odraz 
svetla v kvapke vody. Niekedy najväčším zázrakom môže byť aj napísanie peknej básne alebo poviedky.

Aj téma Môj veselý zážitok, hoci na prvý pohľad veľmi jednoduchá, spôsobovala malým 
spisovateľom isté problémy. Napísať, resp. opísať veselú príhodu je veľmi ťažké. Veci, ktoré sa nám v istom 
okamihu zdajú humorné, nemusia rozosmiať ostatných. Mnohé práce tak zachytávali zaujímavý, ale často 
nie veľmi vtipný zážitok. Pre poéziu bola táto téma obzvlášť ťažká – zážitok totiž väčšinou predstavuje istý 
príbeh. A príbeh len málokto vie dobre a kvalitne zachytiť v básni. Samozrejme, existuje aj tzv. epická 
poézia, teda poézia, ktorá nám rozpráva príbeh, ale takú väčšinou dokázali písať už majstri svojho 
remesla.

V súťažných prácach sa v ostatných rokoch pomerne často objavuje skutočnosť, ktorá ma 
mimoriadne zarmucuje. Je ňou opisovanie. Ja viem, asi každý z nás sa v škole pokúsil opisovať. Ak ho však 
pani učiteľka či pán učiteľ prichytili, tak dostal poznámku alebo pätorku. Opisovanie je totiž podvod! To isté 
platí aj v literárnej súťaži. Ak si niekto poviedku prípadne básničku „stiahne“ z internetu, a hoci v nej upraví 
pár slov, tak ju nenapísal, ale ukradol. Rovnako ako sa nesmie kradnúť tovar v obchode, tak je zakázané 
kradnúť aj literárne texty (poviedky či básničky), a potom ich vydávať za svoje alebo neuviesť pravého 
autora. 

Myslím, že všetci súťažiaci majú dosť vlastnej fantázie, aby si nemuseli „požičiavať“ od niekoho 
iného. Takže verím, že na budúci rok sa takéto „výpožičky“ už v súťaži neobjavia a porota bude môcť čítať 
len samé originálne a zaujímavé diela.

Ako som napísal na začiatku, do súťaže Dúha 2014 prišlo obrovské množstvo dobrých prác, za čo 
v mene poroty ďakujem hlavne autorom, ale aj učiteľom a rodičom, ktorí ich viedli.

Želám všetkým veľa nápadov a o rok dovidenia.

PhDr. PETER KARPINSKÝ, PhD.
vedúci katedry slovenského jazyka FF PU v Prešove

SLOVO POROTY                 LITERÁRNA TVORBA
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II. KATEGÓRIA - ZŠ (2. - 4. ROČ.)
POÉZIA

1. MIESTO
MICHAELA JIRUŠKOVÁ, 10 rokov, ZŠ s MŠ Stakčín

2. MIESTO
ADRIÁNA RAČÁKOVÁ, 8 rokov, ZŠ s MŠ Krušetnica

3. MIESTO
KATARÍNA CHMELIAROVÁ, 9 rokov, ZŠ s MŠ Plavnica

ČESTNÉ UZNANIE
SOFIA ŠPAKOVÁ, 8 rokov, Súkromná ZŠ, Starozagorská 8, Košice

SOFIA ANNA ŠKERDOVÁ, ZŠ, Partizánska 6, Bánovce nad Bebravou
DANIEL ŠÁNTA, 8 rokov, ZŠ Andreja Kmeťa, Levice 

DAMIÁN ANDRAŠČÍK, 9 rokov, ZŠ Komenského, Snina
BARBORA VEČERKOVÁ, 10 rokov, ZŠ s MŠ Jána Vojtaššáka, Zákamenné

II. KATEGÓRIA - ZŠ (2. - 4. ROČ)
PRÓZA

1. MIESTO
NINA KOVÁČOVÁ, 9 rokov, ZŠ Andreja Kmeťa, Levice 

2. MIESTO
ALEXANDER FODOR, 10 rokov, ZŠ Hybe

3. MIESTO
ANDREJ KOMPAN, 10 rokov, ZŠ Andreja Kmeťa, Levice 

ČESTNÉ UZNANIE
VALÉRIA TALAJOVÁ, 10 rokov, Spojená škola, Ľ. Štúra 155, Dudince

VERONIKA ČURAJOVÁ, 8 rokov, ZŠ, Clementisova 616, Kysucké Nové Mesto
PETER MASÁR, 8 rokov, ZŠ s MŠ Mikušovce

PAŤA ADÁMIKOVÁ, 10 rokov, ZŠ 1. – 4. roč., Opatovce nad Nitrou
DÁVID MIHALIK, 10 rokov, ZŠ Grunschule, Hlavná 121, Gelnica

III. KATEGÓRIA - ZŠ (5. - 9. ROČ.)
POÉZIA

1. MIESTO
MAGDALÉNA MARTIŠKOVÁ, 13 rokov, Gymnázium, Ul. 17. novembra, Topoľčany 

2. MIESTO
ANNA BJALONČÍKOVÁ, 15 rokov, ZŠ, Za vodou 14, Stará Ľubovňa

3. MIESTO
BARBORA RABČANOVÁ, 14 rokov, ZŠ s MŠ Lokca 

ČESTNÉ UZNANIE
TERÉZIA GUTTENOVÁ, 11 rokov, Spojená škola, Ľ. Štúra 155, Dudince 

VANESA JADROŇOVÁ, 14 rokov, ZŠ s MŠ Lokca 
ZUZANA CHMELIAROVÁ, 15 rokov, ZŠ s MŠ Plavnica
LENKA ONDREKOVÁ, 11 rokov, ZŠ s MŠ Krušetnica

MILAN KOVÁČ, 11 rokov, ZŠ, Grófske nádvorie, Fintice
PATRIK ŠMIDA, 11 rokov, ZŠ s MŠ Mníšek nad Popradom

OCENENIA       LITERÁRNA TVORBA

celoslovenská súťaž a výstava výtvarnej a literárnej tvorby detí

DÚHA 2013/2014                                      XVIII. ročník
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III. KATEGÓRIA - ZŠ (5. - 9. ROČ.)
PRÓZA

1. MIESTO
NATÁLIA PÁNIKOVÁ, 15 rokov, ZŠ, Važecká 11, Prešov

2. MIESTO 
MARTIN OLEŠ, 11 rokov, ZŠ s MŠ Jána Vojtaššáka, Zákamenné 

3. MIESTO
EMMA FOLVARČÍKOVÁ, 12 rokov, ZŠ s MŠ Nová Ľubovňa

ČESTNÉ UZNANIE
VERONIKA PAČILOVÁ, 14 rokov, ZŠ s MŠ, Hladovka

VANESA KAČUROVÁ, 14 rokov, ZŠ Jána Švermu, Humenné
LILIANA MIKULÁŠKOVÁ, 11 rokov, ZŠ Prostějovská, Prešov

OLIVER KOZOŇ, 13 rokov, ZŠ s MŠ Krušetnica
MARIETTA ZIFČÁKOVÁ, 15 rokov, Gymnázium, Ul. 17. novembra, Topoľčany 

IV. kategória - ZUŠ
1. MIESTO

KLAUDIA MICHNOVÁ, 15 rokov, ZUŠ Jána Melkoviča, Stará Ľubovňa 
2. MIESTO

DOMINIKA CHRASTOVÁ, 16 rokov, ZUŠ, Štúrova 467, Kysucké Nové Mesto
3. MIESTO

NATÁLIA TIMANIKOVÁ, 14 rokov,  ZUŠ Jána Melkoviča, Stará Ľubovňa
3. MIESTO

MIROSLAVA VALČÁKOVÁ, 14 rokov, ZUŠ Jána Melkoviča, Stará Ľubovňa
ČESTNÉ UZNANIE

SANDRA JARŽEMBOVSKÁ, 10 rokov, ZUŠ Jána Melkoviča, Stará Ľubovňa 

MIMORIADNE CENY

CENA MINISTRA ŠKOLSTVA SR
MARTINA KRIŠTANOVÁ, 13 rokov, ZŠ Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou (próza – 3. kat.)

CENA PREDSEDU PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA
KATARÍNA SIVUĽKOVÁ, 15 rokov, ZUŠ Jána Melkoviča, Stará Ľubovňa (ZUŠ, poézia – 4. kat.)

CENA ĽUBOVNIANSKEHO OSVETOVÉHO STREDISKA
SOŇA SOKOLOVÁ, 13 rokov, ZŠ, Za vodou 14, Stará Ľubovňa (poézia – 3. kat.)

CENA PRIMÁTORA MESTA STARÁ ĽUBOVŇA 
MATÚŠ MÁCA, 10 rokov, ZUŠ, Štúrova 467, Kysucké Nové Mesto (ZUŠ, próza – 4. kat.) 

CENA ĽUBOVNIANSKEHO MÚZEA 
EVA PEKARČÍKOVÁ, 10 rokov, ZŠ s MŠ Oravské Veselé (próza – 2. kat.)

CENA ĽUBOVNIANSKEJ KNIŽNICE
MARTINA GOROĽOVÁ, 14 rokov, ZŠ Čaklov (próza – 3. kat.)

CENA SLOVENSKÉHO ZVÄZU PROTIFAŠISTICKÝCH BOJOVNÍKOV
KLAUDIA RYBOVIČOVÁ, 15 rokov, ZUŠ Jána Melkoviča, Stará Ľubovňa (ZUŠ, poézia – 4. kat.)

CENA SLOVENSKEJ A OKRESNEJ RADY ZDRUŽENIA SLOVANSKEJ VZÁJOMNOSTI
DOMINIK BUŠEK, 13 rokov, ZŠ, Komenského 6, Stará Ľubovňa (poézia – 3. kat.)

CENA POROTY
NIKOLA BARKOCIOVÁ, 15 rokov, ZŠ s MŠ Plavnica (poézia – 3. kat.)

CENA ĽUBOVNIANSKEHO LITERÁRNEHO KLUBU
MAGDALÉNA ONDUŠOVÁ, 8 rokov, ZŠ, Nižná brána 8, Kežmarok (próza – 2. kat.)
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ČÁRY-MÁRY

A-ka-fu-ka-fun-da-lu-ka,
odkiaľže to vietor fúka?

Ab-ra-dab-ra-čá-ry-má-ry,
jaj, veď duje z každej strany!

Prefúkne nám celé hlavy,
myšlienok nás všetkých zbaví.
Bude nám fajn, žiadne strachy,

zmeníme sa na opachy.
Hlavy prázdne ako sudy,
budeže to hlúpych ľudí!
Celý svet sa asi zblázni,
keď tu budú sami blázni.
Narastú nám dlhé nosy,
ostaneme všetci bosí,

budeme sa všetci vznášať,
zo slobody každý jasať.

Žiadna škola, žiadne stresy,
len samé maškarné plesy.

Hudba, spev, divoký tanec...
A nakoniec?

Vlastne koniec!

MICHAELA JIRUŠKOVÁ
1. MIESTO

NARODENINY

Ráno, keď som prvá vstala,
zbadala som mamičku
ako behá po kuchyni,
chystala mi tortičku.
Dnes mám sviatok,

tak sa teším.
Bude veľká oslava.

Mamička ma do komory
po jahôdky poslala.

Bežím dole do komory,
rýchlo beriem jahody.
Idem k mamke, ale

fľaša vypadla mi na schody.
Bolo že to neporiadku,

bolo že to neplechy.
Museli sme pozametať
drobné  sklo i jahôdky. 

Mamička sa nehnevala,
veď mám sviatok veliký,
miesto jahôd na tortičku

pokládli sme cukríky.

ADRIÁNA RAČÁKOVÁ 
2. MIESTO
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jar
to je pani

ktorá nemá náladu vždy dobrú
teplo prší teplo prší

svojou jemnosťou však vyniká
nepáli nás
tak ako leto

leto
Leto je túžba

dvoch ľudí sa mať.

Byť spolu 
a na svadbu sa ponáhľať.

A potom sa dlhé roky, 
 na západ slnka pozerať.

jeseň
pani pestrá 

zhodila sukňu
všetky farby hrajú na nej

nie je jej však vôbec hanba
no že prečo?

o chvíľu ju vymení za novú
bielu

zima
Zima je nemilosrdná pani,

nikto sa jej neubráni,
všetkých svojím mrazom zmrazí.

Krásna je veru bielučká,
tvár sa jej blyští, jemnučká.

Hrá sa s deťmi ako mať,
každé z detí vraví tak: 

„Niet sa kam preč ponáhľať!“

KATARÍNA CHMELIAROVÁ
3. MIESTO

ČAROVNÝ  SEN

Ležím si v posteli, a nie a nie zaspať. Obraciam sa z boka na bok. Pozriem sa von oknom a 
pozorujem hviezdy. Svietia tak jasno a je ich toľko, až sa mi zdá ako keby bola jedna pri druhej. Jedna svieti 
tak silno, ako keby sa blížila bližšie a bližšie. Zrazu tá hviezda prišla až k môjmu oknu, ale čo to? To nie je 
hviezda, je to víla! Žmurknem ešte raz, či sa mi to nezdá, otvorím okno, víla mi brnkla po nose a zašepkala. 
,,Nezabudni, máš moc, len jeden deň!! ,,Čo? Čo si to šepkala? Dobre som počula?! Privriem oči, znovu ich 
otvorím a Víla nikde, určite sa to zdalo. Nahnem sa cez okno, ale nič nevidím. Ráno som sa zobudila a 
namiesto v posteli som ležala na zemi. ,,No čo, divný sen. Máš moc len jeden deň, vŕtalo mi v hlave. Zo 
srandy mávnem na perinu, ale čo to? Tá sa zdvihla a padla na mňa. ,,Bože! Čo sa to deje?“ Skúsim ešte raz. 
Rozprestriem ruky a mávnem s nimi, začala som sa vznášať. ,,Čo s tým spravím, musím to využiť. Víla 
vravela jeden deň. Premením sa na motýľa a pôjdem si zalietať do záhrady, vždy som po tom túžila!“ A zrazu 
bol zo mňa krásny motýľ s veľkými krídlami, vyletela som cez otvorené okno, rovno do záhrady. ,,To je 
super, to je zábava!“ Letela som pomedzi stromy a z kvetu na kvet. ,,Ale, čo to?“ Môj pes začal po mne 
štekať a naháňať ma. ,,Bady! Nechaj ma, to som ja!“ On len štekal a bežal a načahoval sa za mnou. Vtom 
som si spomenula, mávla som naňho a svojimi veľkými ušami sa začal vznášať, oči mal obrovské a 
vypleštené, ani nemukol, bol smiešny a nevedel čo sa deje. ,,No dobre, ale buď dobrý.“ Mávla som a on bol 
zase na zemi, ani sa len nepozrel, a bežal do búdy, až sa za ním prášilo. Lietať je zábava, ale samej je to o     
ničom. Pobrala som sa za susedkou, najlepšou priateľkou, všetko som jej porozprávala, ale tá sa len smiala 
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ako bláznivá. ,,No dobre, keď neveríš“, dotkla som sa jej a premenila sa na tučnú, veľkú paradajku s nohami 
a rukami. Tá začala na mňa tak kričať, že mala až fialovú farbu od jedu. Pravdaže som ju hneď premenila 
späť, veď je to moja priateľka. ,,Už mi teraz veríš?!“ Uverila mi a bola ešte trošku smiešna, pretože jej ostali 
ešte červené líca od prekvapenia a hnevu, že som ju musela premeniť akurát na paradajku. Chcela som, 
aby sa už na mňa nehnevala, tak som jej pričarovala obrovskú zmrzlinu, takú, že sa nám ani do izby 
nevošla. Spravili sme si z nej kopec na sánkovanie. Kĺzali sme sa po nej a ešte sme si aj zamaškrtili, až nás 
brucha boleli. Dlho sme sa zabávali, až som spadla na dno kornútka, bola tam taká zima. Drkotala som sa a 
bolo mi chladno. Zrazu som sa zobudila vedľa postele bez periny na to, že mi je chladno. Ešte dlho som 
rozmýšľala, či to bol len sen.

NINA KOVÁČOVÁ
1. MIESTO

RYBAČKA SO ZNAČKOVÝM UJOM PAĽOM

Môj ocino a ja sme vášniví rybári. Často spolu chodíme na ryby. Jedno letné ráno sme sa spolu 
vybrali na rybačku. Veľmi som sa tešil, lebo rybačka na Liptovskej Mare sa mi páči. Pripojil sa k nám aj 
ocinov veľmi dobrý kamarát ujo Paľo.

Ujo Paľo má perfektné značkové udice, stojany, návnady a vaky. Ja s ocinom si kupujeme slovenské 
výrobky a hoci nie sú všetky značkové a zahraničné, sme s nimi spokojní. Môj ocino hovorí, že nie je 
dôležité či majú veci značku. Ujo Paľo tomu neveril, ale práve v tento deň sa o tom presvedčil na vlastnej 
koži. Zbalili sme si jedlo a všetky rybárske veci sme si poukladali do auta. Cestou sme nakúpili cesto, 
strímre a voňavé návnady na ryby. Dorazili sme na naše miesto a všetci traja sme s nadšením vybaľovali 
potrebné veci. Ujo Paľo bol veľmi hrdý na svoju značkovú a zahraničnú  výbavu, a trochu sme mu aj 
závideli. Po tridsiatich minútach mal ocino obrovský záber. Už ťahal rybu k brehu a ja som ju podoberal. Bol 
to pleskáč a veľmi šikovný, pretože sa nám vyšmykol z podberáka a okamžite zmizol pod vodou. Ujo Paľo 
sa nám vysmieval, až sa za brucho chytal, ale nás dvoch to veľmi netrápilo. Vedeli sme, že na tomto mieste 
sú ryby. Po chvíli, keď som chytil ďalšieho pleskáča aj ja, ujovi Paľovi zamrzol úsmev. Stále nemal žiadnu 
rybu aj napriek svojej perfektnej rybárskej výbave. Začal sa hnevať, že sa nám darí a jemu nie. Ja a ocino 
sme mali úsmevy od ucha k uchu. Po našom treťom zábere, na ktorom bol tretí pleskáč, bol ujo Paľo od 
hnevu zelený ako vodník. Nechytil ani šupinu. Ocino ho utešoval, že sa mu určite začne dariť. Nahodil si 
nové nemecké nástrahy a chodil okolo vody ako nahnevaný tiger. Zrazu sa ozval hlásnik záberu. Bohužiaľ 
nebol ujov Paľov. Na ocinovej udici visel už štvrtý pleskáč. Náš kamarát bol nasrdený ako čert. Nadával na 
všetky značkové veci, ktoré si kúpil a obzeral si naše neznačkové udice. So závisťou pozeral na náš úlovok 
na ktorý sme boli veľmi hrdí. Rybky sme zaniesli starkej a tá nám urobila perfektnú tresku. Tak sa skončil 
náš rybársky deň s neznačkovými rybárskymi potrebami a značkovým nahnevaným ujom Paľom.

Bola to najlepšia a najveselšia rybačka akú som doteraz s ocinom zažil. Nakoniec treba dodať, že 
sme ujovi Paľovi poradili, aby si išiel kúpiť do obchodu mrazené ryby. To ho nahnevalo ešte viac, ale 
rozhodol sa vyskúšať naše ,,obyčajné“ rybárske potreby. Som zvedavý, čo chytí nabudúce.

ALEXANDER FODOR
2. MIESTO

PRÁZDNINY  U  BABKY

Bol krásny letný deň a ja som mal prázdniny.  Ležal som si doma, jedol som pizzu a pil sprite. Pozeral 
som svoj obľúbený seriál, keď naraz prišla do izby mama a povedala: ,,Zajtra pre teba prídu starí rodičia a 
pôjdeš k nim na dva týždne.“ Prekvapený som sa zmohol len na otázku: ,,Ale mama, čo som urobil?“ Mama 
sa iba zasmiala a povedala: ,,Neboj sa určite sa ti tam bude páčiť.“ 

Ráno som vstal, rýchlo som sa obliekol, umyl a zbalil som si veci. Konečne som bol pripravený. 
Rodičia so starými rodičmi zatiaľ popíjali kávu a rozprávali sa. Keď sa dospelí ľudia zarozprávajú,  trvá to 
večnosť. Nechápem, o čom dokážu toľko kecať.
Cesta nám rýchlo ubehla. Keď sme dorazili, babka ma zaviedla do mojej izby. Skoro som odpadol. Žiadny 
televízor, žiadny notebook, žiadna wifina, pripojenie na internet, proste nič! Je to, ako keby som sa vrátil v 
čase. Spýtal som sa babky a dedka, čo budem celý deň robiť. A oni povedali: ,,Dnes ti dáme voľno, vybaľ si 
veci, poobzeraj sa po okolí a zajtra budeme mať zabíjačku.“ ,,Čo“? skríkol som, ,,Čo, veď som ešte mladý, 
to mi nemôžete urobiť!“ Babka sa zasmiala a odvetila: ,,Teba nezabijeme, ale prasiatko. Budeme mať hurky 
a klobásky.“ ,,To ja jesť nebudem!“ vyhlásil som rozhodne, ,,radšej sa stanem vegetariánom“.
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Nastal deň zabíjačky a ja som sa znechutený pozeral, ako zabíjajú prasa. Všade veľa kriku, špiny, masnoty, 
no proste hrôza. Dedko mi dal do ruky nôž a prikázal krájať slaninu. No hrôza. Keď bolo mäso zomleté a 
začali miešať klobásy, zbystril som pozornosť. Začalo sa mi to páčiť. Dedo mi dovolil ,,nadievať“ črevá. V 
živote som nepočul také slovo. Ešte lepšie to vyzeralo, keď ich babka upiekla. Voňala celá kuchyňa a mne 
sa začali zbiehať sliny. Od rána som nejedol. Zjedol som 4 kúsky. Hmm, bolo to lepšie ako pizza! Táto 
dedinská strava sa mi začínala páčiť.

Na ďalší deň ma babka s dedkom vytiahli na túru. Nechcelo sa mi spod perín ani nos vystrčiť. 
Napokon sme vyrazili na cestu. Túra bola super, ale veľmi náročná. Všade okolo nás nádherná príroda. 
Obdivoval som kvety, huby a zvieratá, ktoré som dovtedy videl len v telke alebo encyklopédii. Ešteže som 
mal foťák. Mama by mi neverila, čo všetko som videl. Asi v polke cesty vytiahol dedo z tašky slaninu s 
cibuľou. To vám bola dobrota. Do chalupy sme sa vrátili neskoro popoludní. Bol som unavený a zaspal som 
ako drevo. 

Odvtedy každý deň som si užil na dedine veľa zábavy. Babka ma naučila hrať karty. S chalanmi z 
dediny sme sa kúpavali v potoku, podnikali sme výpravy do blízkeho okolia. U deda v záhrade sme si 
postavili bunker. No proste paráda. Super zážitok bol, keď sme skákali zo stohu slamy. Lepšie ako kolotoče 
v meste. Babka síce vždy otravovala s husami, ale vydržal som aj to. Vždy nám navarila nejakú dobrotu, o 
ktorej som predtým ani nepočul. Fánky, slivkové gule, lokše, no proste mňam! Keď jedného dňa pred 
chalupou zastalo auto a vystúpila z neho mamina, nechcelo sa mi veriť, že ubehli dva týždne. ,,Aký si 
opálený“,vítala ma. Napokon som si pobalil veci, rozlúčil som sa so starými rodičmi a odišiel domov. 
Nevedel som sa dočkať kedy vyrozprávam všetky zážitky chalanom z triedy. Nebudú mi ani veriť. Ešte že 
mám fotky. To boli fakt kulové prázdniny, plné super zážitkov.

ANDREJ KOMPAN
3. MIESTO

KÚZLO  SLIMÁKOV

Roztáčam rada
ulitu slimáka.

Točí sa ako kolotoče.
Pozerať na stred

vždy ma to naláka,
tadiaľ sa do ríše kúziel

prepadnúť môžem.

Nemusím byť princezná
ani dáka víla,

a predsa by som tento svet
za náš vymenila.

Tu sa nikto neponáhľa,
nikam nebeží,

aby si sa cítil dobre,
na tom všetkým záleží.

Skrátka...
Tu je každý vzácny hosť.

Aj ty sa sem dostať chceš?
Slimákov je všade dosť!

MAGDALÉNA MARTIŠKOVÁ
1. MIESTO
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RECEPT

Keď pridáš do vône vzduchu tri margaréty
a pomiešaš s vôňou hríbov a čučoriedok –

vtedy je čas namiešať si čarovný nápoj:
zmiešať pramenistú vodu,

slzy smiechu, kvapky radosti,
šibalstvá,

a bláznivosť s vôňou slnečných dní,
prižmúriť oči

a ticho vychutnávať začarované čaro leta
v tráve posiatej najkrajšími zážitkami života...

S GULIVEROM K ARABELE...

Kráčaš hore...
zvedavo

kráčaš dole...
nesmelo

topánky máš plné zážitkov...
tak ako v rozprávkach dávnych

...za siedmimi horami
...za siedmimi vodami

...kde sa piesok lial

Nazeráš do krajín
spojených mašľou plnou zlatistých hviezd

čakáš čo ti oriešok Popolušky ukáže,
keď ho otvoríš...

kam ťa Guliver zoberie
keď ho chytíš za ruku

a či ti Arabela svoj prsteň požičia...
keď písomka bude ťažká

Zvedavosť ti opantá kroky ďalšie
a ty v galošiach šťastia spoznáš

svoju rozprávku plnú čarovných krajín...
kde čaruješ iba ty svoj sen...

ANNA BJALONČÍKOVÁ
3. MIESTO

MÔJ PRÚTIK

Lúče slnka šteklia tváre detí. 
Ony sa hrajú, (ne)myslia iba na poznanie. 

V každom ich sníčku, 
ktorý sa rozplýva budíkom,

sa stávajú udalosti čarovnými.

Chorí pripútaní prútmi nemoci
preberajú zrniečka ruženca,

upierajú pohľad do svojich snov,
v ktorých sa udalosti stávajú čarovnými.

Mať čarovný prútik, pohladím každého vierou,
lebo iba Boh nám určí cestu

na prameni 
a iba On  sa nám za všetko odmení.

BARBORA RABČANOVÁ
3. MIESTO
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ROXANA A MICHAEL

Odrazu som sa prebudila. Bolo niečo po pol ôsmej. Chvíľu, ale nie až tak dlho mi trvalo, kým som si 
uvedomila, že nestíham do školy. Vyskočila som z postele ako strela. Vbehla som do kúpeľne a 
najrýchlejšie, ako som vedela, som sa umyla. Von som vybehla s kefkou v ústach, aby som stihla všetko 
ostatné. Rýchlo som sa prezliekla. Predsa nepôjdem v pyžame! Cestou som zabehla do kuchyne, spravila 
si raňajky a utekala s desiatou v ruke pozbierať veci do školy.

Vychystať sa nebol taký veľký problém. Väčší bol stihnúť do školy. Rýchlo som sa vymotala z dverí a 
do školy doslova trielila. V šatniach som bola, práve keď zvonilo. Aspoň som už v škole, dúfam, že mi 
učiteľka to malé meškanie odpustí. I keď je pravda, že prvú hodinu máme s najhoršou učiteľkou na svete. 
Zistila som, že nielen ja dnes meškám. Meškal aj Michael, jeden môj celkom k svetu spolužiak. On meškal, 
dá sa povedať, stále. Ale vždy mal šťastie, že mu to učitelia buď odpustili, alebo prišiel tesne pred nimi. Ja 
som meškala len ojedinele a to som vždy mala smolu, že som prišla až po učiteľke. Spolu s Michaelom sme 
kráčali k našej triede. (Smola, že je na najvyššom poschodí). Nohy ma už od behu boleli a keď sme vyšli 
konečne na správne poschodie a chodbu, takmer som nedýchala. Veľmi som sa obávala, že budem mať aj 
tentoraz smolu. I keď s Michaelom bola malá nádej na to, že učiteľku predbehneme... Ale nemali sme to 
šťastie. Keď sme vyšli spoza rohu, zbadala som, ako učiteľka Husirová, ktorá má s nami práve teraz hodinu, 
siaha na kľúčku dverí s plnou náručou písomiek a hnevom v očiach. Takže sa môžem tešiť na to, že si 
triedna dá zavolať mojich rodičov, rovnako aj Michaelových. Avšak on nestrácal entuziazmus. Vykračoval si 
pekne ďalej naproti učiteľke, akoby sa vôbec nebál toho, že príde neskoro a môže dostať zápis. Ja som za 
ním kráčala s malou dušičkou a s tlčúcim srdcom ako opreteky.
No aj keď sme už boli takmer pri dverách, učiteľka stále naťahovala ruku ku kľúčke. Až som rozmýšľala, či 
nečaká práve na tú chvíľu, ako nám vynadá. Ale ona na nás nehľadela. Uprene pozorovala kľúčku, akoby 
vôbec netušila, že stojíme hneď za ňou. Michael ju obišiel pokýval rukou pred jej očami, až som sa zľakla, čo 
to robí. ,,Prestaň!“ povedala som, ale uvedomila som si, že Michaelova ruka učiteľke vôbec nevadila. Ani 
nežmurkla okom. ,,Čo sa jej stalo?“ ,,Vidíš predsa, skamenela,“ odvetil  mi s úsmevom Michael. 
,,Ale ako to ...“ nedokázala som od toho šoku povedať ani slovo. ,,Nechal som ju skamenieť,“ povedal 
Michael. ,,Čo?!“ neverila som mu. ,,Nechal som ju skamenieť,“ zopakoval mi. ,,Neboj, vôbec nič sa jej 
nestane,“ vnímala som jeho slová, ale vôbec som im nerozumela. Pozerala som sa na neho, akoby mi práve 
povedal, že prázdniny sú teraz dlhé celé dva roky! ,,Chceš povedať, že si to spravil ty? To ... z-
znehybnenie?“ opýtala som sa hneď, ako som sa prebrala z tranzu. Prikývol s úsmevom. ,,Tebe to pripadá 
vtipné!“ vyštekla som naňho, z čoho sa ešte viac rozosmial. ,,Nebodaj sa hneváš, Roxana?“ opýtal sa ma, 
ale kútikmi mu stále šklbalo do úsmevu. Mal pravdu, nehnevala som sa. Len mi to pripadalo šialené. Ešte sa 
mi stále sníva alebo čo? Svet sa pobláznil? ,,Ako si to spravil?“ opýtala som sa celá udivená a hľadela som 
na nehybnú učiteľku Husirovú. ,,Jednoducho,“ odvetil mi prosto. ,,Ako, že jednoducho? Toto predsa každý 
nevie!“ Michael vyzeral, akoby zvádzal vnútorný boj, či mi to má prezradiť. ,,No táák, povedz mi to, nikomu 
nepoviem ani slovko!“ prosila som ho. ,,Tak fajn,“ povedal nakoniec, ,,Aj tak si už videla, čo asi viem. Takže 
... som čarodejník.“ Vyvalila som naňho neveriace oči, ale on zostal vážny. ,,Neverím!“ povedala som. ,,Že 
neveríš?“ opýtal sa  dotknuto. ,,Tak ja ti ešte niečo predvediem, len sa pozeraj.“ So založenými rukami som 
na neho hľadela. Vážne som mu neverila ani slovo. Hľadela som na neho rovnako ako on hľadel na mňa. A 
odrazu ... odrazu sa predo mnou objavil veľký čierny kocúr s modrými očami. Nevymýšľam si i keď, dnešok 
je už aj tak dosť strelený. Pricupkal ku mne a obtrel sa mi o nohy. Nevedela som, ako sa tu zjavil, ale celkom 
iste som vedela, že na mňa upieral veľké modré oči. Neviem o tom, aby nejaký čierny kocúr mal niekedy 
modré oči... Ale... viem o tom, že modré oči mal... Michael! Zahľadela som sa na kocúra. Zrazu však zmizol a 
znova stál vedľa mňa Michael. Zaklipkala som očami a aj si ich pretrela. Čudovala som sa na plnej čiare. 
Michael a čierny kocúr? Čierny kocúr a Michael?! ,,Ako si to spravil?“ ,,Hovorím ti pravdu, som čarodejník,“ 
povedal nevyzerajúc na to, že by klamal. ,,Tak mi ešte niečo ukáž a budem ti veriť,“ povedala som 
nástojčivo. Vzal ma za slovo. V ruke sa mu objavil nádherný oranžový kvet so zlatými tyčinkami obklopený 
striebristým svetlom a veľký ako moja dlaň. Michael mi ho zastrčil za ucho do vlasov. Kvet pekne ladil s 
mojím žltým tričkom. Vedela som, že to nebol trik. (Ako by spravil to svetlo?!) ,,Fajn, verím ti,“ odvetila som. 
,,I keď mám stále malé pochybnosti, že sa mi stále sníva.“ ,,Nesníva sa ti,“ odpovedal s milým výrazom na 
tvári, do ktorej padali čierne neposlušné vlasy. ,,Dúfam, že sa mi to sníva, pretože inak to znamená, že sa 
naozaj rozprávam s čarodejníkom!“ Michael luskol prstami a objavili sa mu nad nimi malé plamienky ohňa, 
akoby mal v ruke skrytý zapaľovač. Vtip bol však v tom, že on mal ruky prázdne. S palcom spravil nejaký 
ladný manéver a ohník ihneď zmizol. ,,Nechce sa mi veriť, ale na výber asi nemám,“ odvetila som. ,,Nie, 
nemáš,“ pousmial sa Michael. ,,Heh... Hm... mimochodom, zastavil som len pani Husirovú, čas normálne 
plynie. To znamená, že v triede nik nie je už hodnú chvíľu,“ povedal. A ja som si tiež až teraz uvedomila, že: 
Zem volá Roxanu! Pozrela som na hodinky. Prvá hodina už takmer končila. ,,Myslíš, že tie písomky budeme 
ešte dnes písať? O pätnásť minút zvoní,“ povedala som a pozerala sa na papiere v učiteľkiných rukách. 
,,Nepočkáme ešte chvíľu? Pre istotu?“ ,,Nie, nemôžeme tak dlho nechať učiteľku čakať. Musíme ju však 
posunúť o trochu ďalej, lebo inak ju udrieme do hlavy, keď pôjdeme cez dvere dnu,“ povedal Michael a 
postavil sa k učiteľke. 
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Šla som mu tiež pomôcť, ale skôr ako sme ňou čo i len o centimeter posunuli, otvorili sa dvere. Nejaký 
zvedavec z našej triedy už nevedel vydržať. Chudák učiteľka, dostala zásah priamo do hlavy. Keď padala 
dole na zadok, Michael musel kúzlo čo ju držalo prerušiť alebo ju prebudil náraz. Papiere sa jej rozsypali po 
chodbe a ona si šúchala čelo a kričala na nás, aby sme ich rýchlo chytali. ,,Prečo nie ste v triede?!“ 
vrieskala. Rýchlo sme ju poslúchli. Michael sa pousmial a ja tiež. Posadali sme do lavíc a očakávali, kedy 
zazvoní. Chýbalo už len sedem minút. 

Učiteľka vošla dnu a strašne na nás  kričala, čo sme to tu robili, pretože vnútri zatiaľ žiaci vyrobili 
príšerný neporiadok. Keď už išla rozdávať pripravenú písomku, zazvonilo. Zmätená učiteľka pozerala 
okolo a nevedela, čo sa deje. Keď sa však žiaci rozišli na chodbu a nevnímali ju, vyšla von a mierila rovno do 
zborovne. Ktovie, čo im tam bude rozprávať! Iste sa netrafí do čierneho, akoby už len mohla vedieť, že to 
spôsobil čarodejník?

NATÁLIA PÁNIKOVÁ
1. MIESTO

HORALKA
     

,,Maťo,“ zavolala na mňa mama, ,,potrebujem droždie!“ Zahrabal som sa hlbšie do periny a pomyslel 
som si:,, Jasné, je víkend- čas buchiet.“ Nakoľko som nechcel zostať hladný, premohol som svoju vrodenú 
túžbu po rannom spánku a zišiel k mame. Podala mi peňaženku a ešte spiacky som zamieril známou 
cestou do obchodu. Kúpil som pre istotu hneď dva balíčky, dal som si ich do vrecka na teplákoch a utekal 
domov. V duchu som cítil vôňu teplej tvarohovej buchty a sladkého kakaa.
,,Uhni ,ty debil!“ zrúkol akýsi chalan a prefrčal okolo mňa na bicykli tak tesne, že som sa mu musel uhnúť. Až 
neskoro som zbadal, že uhnúť sa dá len do mláky. Bol som celý mokrý.
,,To zas bude mama vyvádzať,“ pomyslel som si mrzuto. Neznášala, keď som prišiel domov špinavý. Zrazu 
mi čosi začalo vo vrecku rásť. Neveril som vlastným očiam. Po teplákoch sa mi rozlievalo nakysnuté 
droždie.
,,Pomóc, prosím, pomôžte mi!“ kričal som zúfalo. Niečo ma nieslo ako oblak stále vyššie a vyššie. 
,,Droždie vykyslo,“ uvedomil som si. Celého ma obalilo a ja som sa ocitol vo veľkej bubline. Letel som 
vysoko do vesmíru. Hviezdy na mňa pokrikovali a hádzali si ma ako detskú loptu. Dokonca začali so mnou 
hrať futbal! A bez akýchkoľvek pravidiel.
,, Tak a čo teraz?“ chytalo sa ma tiché zúfalstvo.
„ Zjedz ma, zjedz ma! Potrebuješ energiu. Ak ma nezješ, nikdy sa odtiaľto nedostaneš.“ Chvíľu mi trvalo, 
kým som našiel zdroj toho hlasu. Bola to moja raňajková horalka z druhého vrecka. Stálo ma to však odkop 
až za Mliečnu cestu. 
„ Skvelé, som uot. Už nikdy neochutnám mamine buchty,“ pomyslel som si trpko, keď som prežúval 
posledné sústo horalky. Mars ma zatiaľ vrátil do hry, Jupiter odhlavičkoval, Saturn bol v ofsajde...a 
chvalabohu, netrafil ma do čiernej diery. Červený trpaslík sa líškal Venuši, nevšímal si ma. Ostatní sa bavili 
na môj účet. Zatiaľ mi aspoň nehrozila smrť hladom.
„Tu mi pomôže len zázrak,“ vzdychol som bezmocne. Vtom som si spomenul. Každý hrdina si predsa 
poradí s tým málom, čo má pri sebe. Ja som mal len prázdny obal z horalky. Nafúkal som ho...... Veľký tresk 
ma vrátil nazad do mláky. Bez ujmy na zdraví. 
„Keď toto poviem mame, zas budem mať zaracha,“ premýšľal som cestou nazad, ,, tie tepláky jej musím 
vysvetliť inak.“
„To droždie potrebujem hneď, nie o dva dni,“ privítala ma mama s výčitkou a tepláky nechala bez 
povšimnutia.

MARTIN OLEŠ
2. MIESTO

V  ŠKOLE  VYČÍŇA  ŠKRIATOK  LENIVEC

Ach, tá škola! To si asi povie každý žiak na začiatku školského roka. Všetci  vidia školu ako učenie a 
mučenie, ale občas ani netušia, čo sa poobede v škole deje. Ak by som niekomu povedala, že popoludní sa 
v škole  zjaví nejaká Popoluška a pomáha učiteľom opravovať písomky, tak by sa ma celkom určite spýtali, 
či som normálna. Skrátka, nikto by mi neveril. Ale našej pani učiteľke Cecílii Haluškovej sa to naozaj stalo. 
Ale nebola to žiadna Popoluška ani Princ, ale niečo oveľa horšie!
Raz, v utorok popoludní, sa pani učiteľka Halušková chystala opečiatkovať a potvrdiť „papieriky s 
krúžkami“. Všetky  pekne  pozbierala,  skontrolovala  podpisy  a  vložila do tlačiarne, aby doplnila potrebné 
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údaje. No, ale keď ich vybrala z tlačiarne...  Stala sa nečakaná vec. Podpisy z papierov zmizli. 
„Čo sa stalo?“ pýtala sa sama seba.
„Zdá sa mi to, alebo tie podpisy tu naozaj nie sú?“
Štipla sa. „Naozaj ich tu nevidím!“ 
 Zrazu sa stalo niečo nečakané. Z tlačiarne vyskočil malý škriatok! Pani učiteľka si neveriaco pretrela oči. 
„Čo tak čumíš?“ pýtal sa jej.
„Čudujem sa, kto si a prečo si tu,“ odpovedala prekvapene. 
„Prepáčte, že som nezdvorilý. Volám sa škriatok Lenivec Lenivcovitý.“ „O takom mene som nikdy 
nepočula,“  hovorila si pani zástupkyňa v duchu. „A teraz sa predstavte vy!“
„Ja som pani učiteľka Cecília Halušková.“
 A prečo si vlastne tu?“ 
„To ste ešte nepochopili?“ škodoradostne sa ozval Lenivec.
„Som tu preto, lebo náš druh Lenivcovitých rád robí zlosť učiteľom!“ 
„A to už prečo?“
 „Chceme, aby deti boli lenivé, neslušné a aby si nerobili domáce úlohy.“
 „A čo to má spoločné so vzdelávacími poukazmi?“ 
„Nóó, naša spoločnosť Lenivec s.r.o. vyrába gumovacie perá, lebo deťom sa nechce kupovať ani bombičky 
do pier, ani zmizíky. My, škriatkovia Lenivcovití, sme chytrejší ako vy, učitelia. Do tuhy sme použili látku, 
ktorá v teple mizne. Máte ešte nejaké otázky, pani Cecília?“ pýtal sa posmešne.
 „To si bol teda ty!“ 
„Búú, bol som to JA. A nechytíte ma. Aj keby ma chytali všetci telocvikári na škole, aj tak ma nedohonia!“
 „Ty jeden lenivec lenivý! Nebudeš nám tu kaziť deti,“ zúrila pani učiteľka . 
„A veruže budem! A všetky deti budú také zlé ako ja,“ vysmieval sa ďalej škriatok.
Pani učiteľka sa tak nazlostila, že  začala po ňom hádzať perá, knihy i  zošity VI. A triedy (ak vám v nich 
chýbajú strany, sťažujte sa pani Tlačiarni v zborovni na prvom poschodí). Zúfalá učiteľka už použila všetky 
zbrane, ktoré našla na svojom stole. Zrazu jej zrak padol na gumovacie pero, načiahla sa a hodila ho do 
škriatka. Ten sa zmohol iba na slabý výkrik : „Niéééééé!!!“
A zmizol. Pani zástupkyňa si tento zážitok  nechávala pre seba a keď sa aj niekomu zdôverila, tak mu 
nepovedala celú pravdu. Iba ja som mala to  šťastie, že som tohto nezbedného  škriatka stretla náhodou na 
chodbe. A ten mi to všetko vyrozprával. 
Mimochodom, táto nezvyčajná kreatúrka (myslím škriatka, nie pani učiteľku) je ešte stále v našej škole. 
Buďte teda opatrní,  najmä  pri písomkách, aby vám z nich niečo veľmi dôležité náhodou nezmizlo. 
Kamaráti, radím vám, nekupujte si gumovacie perá značky Lenivec, lebo to oľutujete.

EMMA  FOLVARČÍKOVÁ
3. MIESTO

POMALY MIEŠAM ELIXÍR DOBRA

trošku lásky
pre kamenné srdcia

a úsmevu
na znudené tváre
pomaly miešam

elixír dobra
s pocitom

že raz
možno

zmením svet
zaspávam
každú noc

LIST
jeseňou omámený

ľahko padá
na zem

počíta naše kroky
celú zimu potom mlčí

až na jar
rozpovie

svoj príbeh
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DOMA
víta ma vrava a smiech

s otáznikmi v očiach
pozerám

na menovku na dverách
som tu správne
mama a otec

mi ponúkajú objatie
práca si konečne

zobrala dovolenku

RANNÉ  PREBUDENIE
kvapky dažďa

stepujú
na mojom parapete
chcú zmyť všetko

zlé

až vychádzajúce slnko
prinesie
svetlo

KLAUDIA MICHNOVÁ
1. MIESTO

KEBY  BOLO  KEBY...

...neboli by sme v nebi.  To tvrdia moji rodičia. A ja hovorím, keby som tak nemala brata... 
Jedináčikom je podľa mňa sveta žiť. S nikým sa nemusia deliť o izbu, nikto ich neobmedzuje, nikto ich 
nevyrušuje, nikto... Tých výhod je do zbláznenia.

Naposledy si prečítam inzerát v novinách. Splním vám aj tie najtajnejšie sny. Zabúcham na dvere 
domu, ktorý som našla podľa uvedenej adresy. Navrávam si, že to, čo sa chystám urobiť, nebudem ľutovať. 
Po chvíli čakania mi otvorí postava, ktorej nevidím do tváre. „Kto ste?“ spýta sa ma hlbokým hlasom. 

Cez štrbinu vo dverách prepchám noviny s ponukou zakrúžkovanou červeným perom.  „Poď ďalej,“ 
pozve ma dnu. Nasledujem ho do malej miestnosti, zažne v nej svetlo a ja ohromene otvorím ústa. Popri 
stenách sa tiahnu police zaplnené knihami a flakónmi s tekutinami rôznych farieb. Uprostred izby stojí 
veľký kotol, ku ktorému podíde nízky starý zvráskavený muž so striebornými vlasmi a niečo v ňom začne 
miešať. „Môžem ti splniť akékoľvek želanie,“ prehovorí, „nebude to však zadarmo.“

„Mám, čo ste chceli.“ V inzeráte stálo, že za služby sa platí knihou. Vyberiem z tašky Atramentové 
srdce a podám mu ho.

„Knihy sú tou najvýživnejšou potravou ľudského ducha,“ povie mi starec. Po očku ma sleduje. „Poď 
sa sem pozrieť,“ vyzve ma.

Podídem k nemu bližšie a zahľadím sa na tmavofialovú tekutinu. „Čo je to?“
„Elixír, ktorý má zázračnú moc. Ak sa z neho napiješ a ja vyrieknem správne zaklínadlo, želanie sa ti 

splní. Si pripravená?“ Pocítim vzrušenie. Prikývnem. Starec mi naleje do skleneného pohára trochu elixíru. 
Vypijem ho na jeden dúšok. „Na dokončenie je potrebné vysloviť magickú formulku. Prezraď mi, aké je 
tvoje želanie?“

„Nechcem mať brata,“ priznám sa bez ťažkostí.
Starec mi vezme ruky do svojich zostarnutých. Spolu s ním zatvorím oči. „Hoci má jediného brata, 

nebude ju mrzieť jeho strata!“ 
Nie nebude, pomyslím si. Pustí mi ruky. „Hotovo.“
„Ako zistím, že to fungovalo?“
„Choď domov a presvedč sa.“

 
„Kde si bola tak dlho?“ vyzvedá mama. „Večera je už na stole.“ 
„Super. Som hladná ako vlk,“ odvetím, tváriac sa, že som jej otázku prepočula. Vbehnem do 

kúpeľne. Takú príjemnú vôňu som v nej už dávno necítila. Vždy mi dráždili nos bratove spotené veci z 
cvičenia. Teraz tu však neboli.
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V jedálni je prestreté pre troch ľudí. „Lukáš už večeral?“
„Aký Lukáš?“ spýta sa mama začudovane.
„No predsa...,“ vtom mi to dôjde. Kúzlo fungovalo! „Ale nikto.“ Nahádžem do seba večeru a upaľujem 

do izby. Skoro odpadnem. Na stene visia iba moje plagáty, poličky zaberajú iba moje veci a šatník je z 
polovice prázdny! Všetky Lukášove veci sú fuč! 

 Som jedináčik! Už žiadne vety typu: Ber si príklad zo svojho brata. Žiadny chrápavý koncert v noci! 
Konečne bude môj život dokonalý.

Na ďalší deň chvíľu trvá, kým sa mi vybavia spomienky na najvýhodnejší obchod, aký som kedy 
uzavrela. „Dobré rááánko, prajem,“ zatiahnem a dám otcovi pusu na líce.

 „Teda takúto som ťa už dlho nezažil. Páči sa mi, keď vstaneš z postele tou správnou nohou,“ 
pochvaľuje si. „Zjedz raňajky, a potom sa obleč do kostola. Alebo máš námietky?“ podpichne ma.

S dobrou náladou odvetím: „Nie, tento raz to prežijem.“
Otec zo mňa nevychádza z údivu. „Akú mám odrazu rozumnú dcéru,“ pochváli ma. Tak ma jeho 

slová potešia, až sa zapýrim.
Farárova kázeň mi ide jedným uchom dnu a druhým von. „ ...čím je rodina väčšia, tým je v nej viac 

radosti. Čím viac blízkych máme, tým viac opory získame v ťažkých chvíľach...“ Keď konečne povie: „Iďte v 
mene Božom,“ čo najrýchlejšie sa snažím pretlačiť von. Pred kostolom  stretnem spolužiačku.

„Ahoj, Katka,“ pozdravím ju. „Ako víkenduješ?“
„Čau, Dáša. Výborne. Včera sme boli s bratom na koncerte punkovej kapely!“ pochváli sa. „A ešte v 

piatok ma sestra vzala nakupovať,“ pokračuje, „a mám vďaka nej dve nové tričká! Dnes sa chystáme všetci 
traja na kúpalisko. Už sa neviem dočkať.“

Kútiky úst mi ovísajú čoraz viac. Jednak sa nemám čím pochváliť (nemôžem jej predsa povedať o 
kúzle, veď by mi neuverila) a jednak som dúfala, že si nedeľu užijeme spoločne. 

 „Aká škoda, že nemáš aj ty súrodencov,“ poľutuje ma Katka.
Myknem plecami. Tisíc dôvodov, pre ktoré som si vždy myslela, že sa majú jedináčikovia lepšie, mi 

zrazu vyfučali z hlavy.
Robím si úlohy. S Lukášovou pomocou by som ich už dávno mala hotové. Dám si na chvíľu 

prestávku. Zapnem počítač, no ten odrazu zamrzne. Čo teraz? Lukáš by to vedel napraviť. Napadne mi ísť 
von. Už dlho som sa nebicyklovala. Keď vojdem do garáže, zistím, že ešte ani dlho nebudem. Bicykel je 
preč. Patril Lukášovi, ktorý mi ho zvykol veľkodušne požičať. Niekedy si dal korčule a išiel sa spolu so mnou 
vyblázniť von. Ja som bicyklovala, on sa držal sedla a čo najrýchlejšie som ho ťahala ho za sebou. Potom 
sme si dali zmrzlinu a rozprávali sa. Keď som ho potrebovala, vždy mi bol oporou.

Do očí sa mi nahrnú slzy. Ako som mohla zabudnúť na tieto okamihy? Rozbehnem sa k schátranému 
domu, ktorému som sa chcela už navždy vyhnúť. Na dvere búcham tak vytrvalo, až ma bolia hánky. Kde je 
ten starec? Cez okno nazriem dovnútra. Skameniem. Police sú prázdne. Starec zmizol. Nie! Ja chcem 
svojho brata späť!

Telom mi prechádza triaška. Pomaly otvorím oči. „Čo budeš robiť v noci, keď teraz spíš?“ pýta sa ma 
pobavene známy hlas.

„Lukáš?“ hlesnem neveriacky.
„Áno?“ nadvihne obočie. Skúma môj šokovaný výraz. „Si v poriadku?“
Aký zvláštny sen! „Dík, že si ma prebral. A že vôbec si.“
„To máš z reklamy na Merci?“
Veselo sa rozosmejem. Mám takú dobrú náladu. A kto za ňu môže? Brat, ktorého už nechcem za nič 

na svete stratiť. 

DOMINIKA CHRASTOVÁ
2. MIESTO

AKOBY  SMIECH  PADAL  ZHORA

xxx
som uzavretá
v tmavej knihe

a predsa som ťa zazrela
cez slnečné lúče

kvôli tebe som dovidela
aj na druhú stranu

no nikdy som sa nedozvedela
či si videl ty mňa
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xxx
počuť hlasy

akoby smiech
padal
zhora

inde
slzy kvitnú

na nebeských machoch
liečia z nespavosti

zmiešané
myšlienky

nikdy nedorozprávajú
pointu

MIROSLAVA  VALČÁKOVÁ
3. MIESTO

MOŽNO  PREDSA LEN  SME  KÚZELNÍCI

xxx
a ešte trochu kriku

do smiechu
a trochu lásky
do beznádeje

ja ťa chytím za ruku
ty mňa

spolu namaľujeme svet

krúúútime sa okolo osi
a čumíme na vesmír

štrngocú v nás myšlienky
čáry máry fuk

objavia sa na plátne

možno predsa len
sme kúzelníci

VRAJ
Vraj je to len dážď.

Nie je.
Vraj sú to len kvapky.

Nie sú.
Povetrím lietajú koráliky.

Roztrhnuté.
Popretkávané dúhou.

Nestíhajúce sa obzerať. 
A za nimi sa besne rútia

veľvyslanci tmy.
búrka hrá sólo.

NATÁLIA TIMANIKOVÁ
3. MIESTO
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FAREBNÝ  SVET  ALEBO...

          Znovu by som si ľahla do svojej mäkkej postele s pomyslením, že mám za sebou ďalší pekný deň.
         Kráčala som vydláždeným chodníkom slnečného mesta a okolo mňa sa v rýchlosti premietali obrazy 
smelých tátošov, zapriahnutých za tmavé drožky. Ach, akí uponáhľaní. Z hlavy som si zložila klobúk, 
postavila sa k múru zelenajúceho sa parku a vyčarovala stánok s cukrovou vatou jemnou ako obláčik 
prachu a sladkou ako pohladenie slnka v chladný deň. 
„Vari sa Vám nedarí, milá slečna?“  i podišla som k dievčaťu, ktoré predávalo malé škatuľky  zápaliek.  
„Veru nie,“ pohľadom zakotvila na topánkach, s cieľom vyhnúť sa jej smutnému pohľadu. 
„Povedz, ako by si opísala radosť pouličného kúzelníka?“ zložila som si klobúk a vytiahla z neho ilúziu 
ružových okuliarov. 
„Je jemná, no zároveň hravá a živá ako rybka vo vode. Je tiež krehká, no rovnako silná ako fantázia malého 
dieťaťa. Ach keby som len vedela čarovať,“ v rukách si stále otáčala škatuľku zápaliek a na perách sa jej 
mihal  úprimný úsmev.
„A čo tak predávať vôňu?“ prešla som popri nej, až za ňu, na zlomenú dlažobnú kocku. 
„Myslíte parfumy?“  zreteľne som počula otázku zvedavej plavovlásky, hrajúcej sa s malými drievkami, v 
ktorých sa zatiaľ ticho ukrýval horúci živel. 
„Ach nie, to nie. Myslím tým vôňu ukrytú v samom srdci života prírody,“ zľahka som jej prešla po poplátanej 
a starej sukni a tá nabrala objem, našuchorila sa ako páperie a chytila farbu samého leta.   
„Čo tak majstri tulipány,“  postavila som sa pred ňu s kyticou žltých tulipánov a položila jej ich do rúk, „alebo 
pyšné červené ruže, a  či vysoké, hrdé margaréty?“ do rúk som jej kládla kyticu za kyticou. Obracala som sa 
okolo nej tak rýchlo, že jej pramene plavých vlasov nadvihoval jemný prievan, až v mihu sekundy stála za 
pultíkom pouličného kvetinárstva. Zastavila som sa pred škálou vyložených kvetín  a po dlhšom 
rozmýšľaní som si tak či tak vybrala svoje obľúbené.
„Prosím, pätnásť žltých tulipánov,“ povedala som plavovláske, ktoré razom stála predo mnou so splnenou 
prosbou. Do rúk som jej  položila dve mince. 

Na námestí sa pri fontáne usadil kŕdeľ sivých holubov. Od vody sa odrážali ostré lúče slnka a lavička 
za lavičkou bola plná vysmiatych ľudí.
„Madam, trápi vás niečo? Prečo vašu tvár nezdobí úsmev a z očí vám priam sršia kvapky smútku? Vari sa 
svet valí do záhuby?“ prisadla som si k šedivej dáme, ktorej vysoké roky sa nemilo podpísali na 
zvráskavenej tvári. Roztrasenú dlaň položila do tej mojej a nesmelo, no zato silne ju stisla.
„Dievča, a či nevidíš?“ aj keď mala na tvári zúfalý pohľad, položila som jej kyticu tulipánov do rúk.
„Nie.“
„Dnes už ani vidieť nemusíš, aby si cítila na vlastnej koži,“ privoňala si k tulipánom a darovala mi úprimný 
úsmev.
„To je pravda, ale čo tak vydržať s úsmevom na tvári? Verte mi, ani si nevšimnete, že sa vo svete niečo 
mení,“ postavila som sa, jemne sa uklonila, „dovidenia madam, veľmi ma tešilo,“ a s úctou som jej 
pozdravom na rozlúčku naznačila, že odchádzam. Po jej prikývnutí som sa pomaly otočila a kráčala preč  z 
už večerného námestia.

Zvonček nad dverami malej pekárne oznámil, že prišiel ďalší zákazník a tak útle žieňa položilo späť 
na stôl hrnček teplej a voňavej kávy. Pomaly odkrivkalo za pultík s výkladom ešte teplého, čerstvého 
pečiva. Uhladilo si neposlušné kučeravé vlasy, otvorené noviny na doske pultu zavrela, odsunula ich preč z 
dohľadu a na tvári vyčarila ten najkrajší a najúprimnejší úsmev, aký som kedy videla. Úsmev som opätovala  
a zadívala sa na drevené poličky plné pečiva. Chvíľu som sa dívala, rozmýšľala nad všetkými chuťami a 
arómami a nevedomky som si oblizovala pery. 
„Ako chutí tá jablková šatôčka s tvarohom?“ tenkým prstom som ukázala na spomínanú pochúťku, ktorej 
som nemohla prísť, len tak z pohľadu, na chuť.
„Jabĺčka sú najemno nastrúhané a tvaroh sa priam rozplýva na jazyku,“ naklonila sa trocha nad pult, 
ukazovákom naznačila, aby som sa k nej priblížila, akoby mi  išla povedať najväčšie tajomstvo, aké kedy 
spatril svet, „a do cesta pridávam veľké kúzlo.“ 
Prezradila niečo, čo som vôbec nečakala.
„Takže viete čarovať?“ opýtala som sa s nádejou a nadšením.
„Áno. Pečiem s láskou.“ 
 Bolo na nej vidieť, že to, čo robí, robí rada a s najväčším nasadením.
„Tak si prosím jednu jablkovú šatôčku,“ z vrecka som vybrala posledné mince, ktoré som pri sebe mala a 
položila ich na pult pred kučeravú kuchárku. Tá vzala papierové vrecko a vložila doň moju objednávku. 

Moje oči zaregistrovali svetlo, látka nad oknom nebola dosť hrubá, aby udržala všetky lúče slnka 
pred malou izbou. Pretrela som si zlepené oči a pravú nohu pomaly položila dolu z postele na chladnú 
dlážku. Zreteľne som videla zrniečka prachu, ktoré voľne plávali cez lúče slnka. Všetko som to rozvírila vo 
chvíli, keď som sa rozhodla vstať a obliecť sa. Umyla som svoju ešte stále driemajúcu  tvár a prečesala dlhé 
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vlasy. Na hlavu som si položila farebný klobúk, ktorý sa vôbec nehodil k letným čiernym šatám a voľným 
sandálkam, no aspoň vyčarí úsmev na tvári. Predstavte si, že kráčate po meste a zrazu uvidíte dámu, ktorá 
má z nejakých hlúpych a čudných dôvodov na hlave farebný klobúk. Veď kúzlami sa predsa nedá zmeniť 
všetko.

O pár minút potom, ako som vyšla drevenými schodmi z domu, do ulíc mesta,  stála som pred malou 
pekárňou s presklenými  dverami...

MARTINA  KRIŠTANOVÁ
CENA MINISTRA ŠKOLSTVA

MÔJ ČAROVNÝ SVET

Čakanie
jemné biele gombíky

tvarované do dokonalosti
prilietajú pomaly

krehké
potichu striedajú kvapky

z neba
prinášajú Vianoce

Vlasy a ich premeny
na začiatku 

jemnú svätožiaru
vytvárajú z páperia

neskôr sa menia na závoj
pre nevestu pred oltárom
slnku vracajú jeho lúče

posiela im ich späť v korune
velebnej a ozdobujúcej

na sklonku života
sa zbavujú všetkého

čo im netreba
a jemné strieborné nitky

poberajú sa do neba

Kvapky 
nesú v sebe
verný obraz

aj deti ich milujú
keď sa prosté lejú zhora
a jedna druhú prekryjú

ich farba je
farbou očí

farbou kvetov
farbou neba

priezračná a čistá
pripomína mi
práve teba

Jar
odkrývajúce sa lupene

prvých kvetov
prinášajú radosť

ich nesmelé farby
odhalia hlinu

zachovávajúcu život
je domovom vánku 

ktorý sa tam len na chvíľu zastaví
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vytvorí stopu
ako mráz v zime na mojom okne

a pokračuje ďalej
spoznávať iné

lupene
všetky sa spoja

vytvoria voňavý koberec
vrátia dych slnku

Iba bodka
sledujem biele stužky

na okne
rozpoznávam bodky

na stole
učím sa miešať farby

nie som tam
kde som

ale vďaka mysli
dokážem roztancovať sny

viem žiť
aj vykľučkovať

zo zaužívaných stereotypov

roleta zmenila odtieň
a bodky našli svoje osobnosti

začína môj príbeh
slnko je jeho ozdobou

po ruke mi lezie
mravec

keď sa lepšie rozhliadnem
nájdem celý (čarovný) svet

KATARÍNA SIVUĽKOVÁ
CENA PREDSEDU 

PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO  KRAJA

V MANÉŽI 

Opona sa už dvíha
a ja -

kúzelnou paličkou
premieňam prázdne slová,

čo lezú z tvojich úst
na kvapky dažďa,

ktorý by schoval tie klamstvá
do prasklín na ceste.
Mením ich na činy,

čo robia z malých veľkých.

Ako šatku z rukáva
vyťahujem detské zatúlané sny.

Možno nájdu cestu späť
pod ružový vankúš

v dievčenských postieľkach.
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Do veľkého čierneho klobúka
ukrývam všetky naše tajomstvá.

V tichu nedočkavo čakajú
na svoje prvé
grandiózne 

sólo.

SOŇA SOKOLOVÁ
CENA ĽUBOVNIANSKEHO OSVETOVÉHO STREDISKA

AKO SI VYČAROVAŤ JEDNOTKY...
             

Zastavím a od prekvapenia zhíknem! Predo mnou stojí lev! Nebojte, iba na plagáte. Vedľa neho 
nápis: Pozývame vás na vystúpenie cirkusu Zlatá hviezda. Účinkujú: šašo Jozef, kúzelník  Abrak, lev, tiger 
a iné šelmy. To musím vidieť, povedal som si a utekal rovno domov.  Viete, až budem veľký, aj ja budem 
kúzelníkom.

Rodičia síce neboli z môjho  nápadu takí nadšení ako ja, ale... „No dobre, pôjdeme. Zajtra.“ Oni si 
totiž myslia, že byť kúzelníkom nie je povolanie pre poriadnych ľudí, a že zvieratá v cirkuse sa trápia. Ktovie, 
mne sa zdajú celkom veselé.
A už sedíme pod cirkusovým stanom. Cirkusy mám rád, je tam veselo. Aj teraz. Nadšene tlieskam každému 
číslu.  A potom prišlo číslo, o ktorom vám chcem povedať. No to sa musíme vrátiť o pár dní naspäť.

V deň, keď som objavil ten cirkusový plagát a bežal to oznámiť rodičom, som dostal v škole päťku z 
matiky. Takto ma do cirkusu rodičia nepustia, vravím si. Guľu musím utajiť. Dokonca aj žiacku som schoval 
za skriňu. Tu ju určite nenájdu. A tak mi to prešlo.

No teraz sa vráťme zasa späť do cirkusu. Nasledovalo vystúpenie kúzelníka Abraka. A stala sa tá 
osudná vec. „Vážení diváci, teraz si vyberiem jedného z vás. Kto sa chce naučiť čarovať?“ Júúúj, koľkí sa 
hlásili. Ale asi tušíte, že  si vybral spomedzi obecenstva práve mňa. Najskôr sme z klobúka vyčarovali 
bieleho ušatého zajaca, potom papierové ruže. Nakoniec mi dal do rúk prázdnu škatuľu. A teraz choď  k 
divákom, nech sa presvedčia, že je prázdna.“  Potom ju zakryl čiernou šatkou, urobil nad ňou magické 
gesto, stiahol šatku a prikázal:  „Nazri do nej!“ V tej chvíli som prestal dýchať. Hádajte, čo tam bolo! Žiacka 
knižka, veľmi podobná tej mojej, ktorú som mal doma schovanú za skriňou, ale s jednou zmenou. Mal som 
tam samé jednotky!
Predstavenie skončilo a ja bežím domov so žiackou v ruke. Prídem domov odsuniem skriňu a naozaj, 
žiacka knižka tam nebola.

A ja som neveril na kúzla, pomyslel som si. 

MATÚŠ MÁCA
CENA PRIMÁTORA MESTA STARÁ ĽUBOVŇA

KEBY  SOM  BOLA  KÚZELNÍČKOU - SLEČNA NIKTOVÁ

Kde bolo tam bolo, za trinástimi prašnými vrchmi a pätnástimi dedinami som si žila v malom domčeku 
na strome. Prepáčte, zabudla som sa predstaviť. Vlastne, žiadne meno nemám, ale mala by som byť 
kúzelníčkou, aj keď neviem čo to znamená. Ľudia sa ma boja a pokrikujú na mňa: ,,slečna Niktová“. 
Napajedená som utekala k rieke a od zlosti som hodila kameň do mútnej vody. Neuveríte, čo sa stalo! Voda 
sa premenila na krásnu, číru rieku. Až vtedy som pochopila slovo ,,Kúzelníčka“. Hneď potom som si 
vykúzlila meno, takže sa volám Kúzelka, a vybrala som sa do sveta.

Ani neviem ako, dostala som sa až za päť medených vrchov, kde sídlila Akadémia kúziel. Privítanie 
bolo úžasné: pani riaditeľka ma obdarovala kúzelnou knihou a červenou ružou, z ktorej som celý deň 
kýchala. Nič iné, len ,,hapčí, hapčí“.

Na rozkaz pani riaditeľky som odišla na internát. A viete ako? No predsa na neviditeľnej metle. Začali 
sa diať čudné veci: ruža zmizla a namiesto nej mi pribudlo pero v peračníku. Z pera začal striekať atrament, 
ktorý sa vo chvíli premenil na moje milované šteniatko. Šteniatko bolo mojou jedinou spomienkou na moju 
rodnú dedinu. Keď som už bola fakt vyčerpaná, všetko zmizlo a v regáli sa objavil lexikón kúziel. Bola som 
taká šťastná, že konečne môžem naplno čarovať. Ako tak listujem knihou, ,,samá nuda“. Až keď som sa 
dostala na kapitolu číslo 100, začalo to byť zaujímavé. Kapitola mala názov: ,,Celkom bezpečné“. 
Znamenalo to, že som mohla čarovať v uzavretej miestnosti. Tak som sa pustila do toho. Vyriekla som 
kúzlo: ,,SAGEP VAJZ AS DENH“, akýsi  čudný  jazyk.  A  viete  čo  som  vyčarovala? Pegasa!  Neskôr som 
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zmenila dni v týždni: Sobota, nedeľa, sobota, pondelok, streda, piatok... trocha popletené, však? Nebojte 
sa, zvyknete si. Dlho som rozmýšľala, čo mám vyčarovať ďalej a zrazu som dostala nápad: vyčarovala som 
nevídaný poriadok na svete. Ani na jednej ulici alebo polici sa neobjavilo ani jedno zrnko prachu. Všade 
vládol pokoj a poriadok. Aj dni v týždni som opravila.

Po dokončení môjho plánu som sa vrátila do svojho domčeka, v ktorom plánujem ďalej žiť, ale už bez 
kúzel.

EVA PEKARČÍKOVÁ
CENA ĽUBOVNIANSKEHO MÚZEA

OSKAR

Dostala som list z Ružomberka. Jednoduchý, ale dlho očakávaný. ,,Príď,“ písala mi kamarátka 
Majka. ,,Už sa veľmi teším, mám plán, ako strávime prázdniny. Ak nám vyjde, určite budeš mať radosť, 
uvidíš...“ Prečítala som list raz, dva razy a vo svojej fantázii som sa vracala k spomienkam minulého roka. 
Majka  je moja bývala spolužiačka zo základnej školy. V 5. ročníku sa s rodičmi odsťahovala z mesta do 
prekrásnej dedinky k starému otcovi a odvtedy sa každý rok navštevujeme. Dlhé letné dni sme presedeli na 
brehu rieky a pozorovali jej pokojnú hladinu, alebo sa len tak prechádzali popri nej a rozprávali sa o 
všeličom možnom. V myšlienkach som sa už pripravovala na cestu. Videla som sa vo vlaku...
Po milom uvítaní s celou rodinou, vybalení a večeri sme sa pobrali na prechádzku k rieke, veď po roku, čo 
sme sa nevideli, mali sme sa o čom rozprávať. Pomaly sa prebúdzalo ráno letného dňa. Slniečko nás 
prebudilo svojimi lúčmi, no nám sa po prebdenej noci z postele veľmi nechcelo. Popri raňajkách sme 
premýšľali, ako strávime dnešný deň, keď v tom, sa pred nami objavil Majkin otec s malou tmavosivou 
guľôčkou v dlaniach. Podľa charakteristického trojuholníkového pyšteka sme poznali, že je to lišiačik. V 
brlohu ich bolo päť, matka kamsi odbehla – asi do dediny. A keďže medzi líškami a obyvateľmi dediny pri 
lese prebiehajú tuhé boje o sliepky, z líščieho brlohu ostala nažive len táto malá tmavosivá guľka. Strýko 
Vinco, starý horár, sa preto rozhodol, že táto nevinná guľôčka pôjde do sveta medzi ľudí a tak sa ocitla u 
nás. Bolo potrebné mu dať nejaké meno. A keďže najviac sa mu hodilo Oskar, ostal Oskarom. O dvor sa 
musel deliť so psíkom Badym, s ktorými sa skamarátil, mačkou Kikou, ktorá sa ho bála, ale i s kuro-kačacou 
rodinkou, pred ktorou mal rešpekt. S Oskarom neboli veľké starosti. Celé dni i noci presedel v škatuli od 
topánok. Vyťahovali sme ho z nej doslova za krk ráno a večer na porciu mlieka a mäska. Ostatok času 
prespal. Prázdninové dni ubiehali veselo a pokojne, keby nie to, že jedného rána... jednoducho Oskar 
zmizol. Škatuľa bola prázdna! Na boku vyhryzol dieru. ,,Kam sa podel?“ pýtali sme sa navzájom. Odkázaný 
na seba je stratený. Prehľadali sme všetko navôkol, až sme ho napokon našli. Sedel za drevenou stoličkou 
v pivnici so zemiakmi. Pomaly si zvykal na prostredie. Zvykol si na lepenkový svet a na nás. Stal sa naším 
neodmysliteľným spoločníkom na prechádzkach pri rieke. Svojimi veľkými bystrými očami nás tak sledoval, 
až sme mali pocit, že vie, o čom sa rozprávame. Obľúbil si knihy. Mal vlastne len jedného obľúbeného 
spisovateľa – Hemingway. Knihu sme skrývali, no on ju vždy našiel a vŕšil sa na jej obale zubami a 
pazúrikmi. Strýko Vinco vravel, že nemal rád vôňu tlačiarenskej farby, no nám sa zdalo, že on nemal rád z 
pochopiteľných príčin – poľovníkov. Taký malý a milý a pritom taký veľký škodca. Každým dňom sa čoraz 
viac menil zo sivej guľky na lišiaka. Vedeli sme, že jeho domovom je les a tam sa raz musí aj vrátiť. Díval sa 
na nás tými veľkými očkami a nám sa zdalo, že s ľútosťou, lebo ho tam nechávame. Ale museli sme predsa. 
Jeho sloboda – to je nebezpečenstvo pre psov túlajúcich sa po poliach, to sú pušky poľovníkov i studené 
dni.

Po roku na prechádzke sme spomínali na nášho Oskara. Čo asi teraz robí? Ako sa má? Keď v tom sa 
medzi kríkmi niečo mihlo. Zajačik? Srnka? ,,To nie je možné!, „ vraví Majka. ,,Veď to je náš Oskar!“ Spoznali 
sme ho po pyšteku a čiernych uškách. ,,Oskar, k nohe!“ Zavolali sme. Chvíľku sa díval na nás. Len chvost 
sa mu mihol medzi stromami. A už ho nebolo. Bol to náš Oskar, nebol?

MARTINA GOROĽOVÁ
CENA ĽUBOVNIANSKEJ KNIŽNICE
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SVETLO JE KÚZELNÍK

BÚRKA
prišla bez pozvania
nečakaná návšteva

prechádzajúca uličkami
mňa samej

pohodlne sa usadila
nedbajúc na následky

delím sa s ňou o strach
oberá ma o silu 

aj o posledný kúsok
mňa

xxx
keď sa leto rúti do priepasti

pomáha
ako záchranná nitka

ťahá nás späť
pretkáva tmavé dni

svetielkami
drží nás hore

nedovolí klesnúť
slnko

xxx
stála tam

obklopená závanom
jemnej vône

pripravená počúvať
dlhé ťažké vlasy

ešte viac zvýrazňovali
jej pokoru
usmiala sa
s nádejou

končekmi prstov
obkresľujem jej líniu

šelest listov
naráža do ticha

tajomne
a vyslovené slová

zrazu nebolia

KLAUDIA RYBOVIČOVÁ
CENA SLOVENSKÉHO ZVÄZU PROTIFAŠISTICKÝCH BOJOVNÍKOV
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ČARUJEM

Keby som bol kúzelníkom
zmenil by som svet,

všetkých ľudí, čo nechápu,
 a to teraz

 hneď.

Keby som bol kúzelníkom,
 tak nestrácam čas,

vyčarujem pochopenie,
 pre všetkých, všetkých nás.

Lenže nie som kúzelníkom,
 preto prosím vás.
Pošlite mi  sms-ku,

že počuť tu môj hlas.

Počuješ to, čo tu spievam, 
čo tu hovorím?

Každý z nás je čarodejník, 
len čo urobí s tým?

Čarujem tým, že sa smejem,
na všetkých vôkol nás,

 zaželám vám krásny dníček
pošlem toľko krás.

Niekedy sa trochu trápim, 
že nie som kúzelník,

čo paličkou vzduchom mávne
 a netrápi ho nik.

Neviem ja čarovať,
 viem jak to

 bolí,
len tak sa pozerám,

 som z toho 
chorý.

Skúsim si čarovať,
pozerám vôkol.

Som taký kúzelník,
čo na chvíľku

zmĺkol.
Aj tak viem

Čarovať.........   

DOMINIK  BUŠEK
CENA SLOVENSKEJ A OKRESNEJ RADY 

ZDRUŽENIA SLOVANSKEJ VZÁJOMNOSTI    
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jeseň
I

taká iná
odetá do rôznych farieb

ako melódia
akým zvláštnym spôsobom vyzlieka svoje deti – stromy

II
podobá sa chlapčekovi

ktorý na pieskovisku hrá sa
a čaká

kým priletí zima

III
jeseň

tá mi pripomína
babičku aj dedka

čo na lavičke v parku sedia
a smejú sa
a život beží

prišla ďalšia jeseň
taká nečakaná...

zimná

CIRKUS

Moja rodina je riadne veľká. Patria do nej moji rodičia, piati súrodenci a moji krstní rodičia a ich tri deti. 
Raz sme my u nich a potom zase naopak. Tak nám je stále veselo. My deti stále niečo vymýšľame. Raz sme 
sa rozhodli, že si urobíme doma cirkus. Načo niekam cestovať, keď ho môžeme mať doma. Povyberali sme 
mamke deky na oponu, stoličky z kuchyne na lóže. Nesmelo chýbať ani správne oblečenie a tak sme 
navštívili maminu skriňu, z nej vybrali vhodné blúzky, šatky, korále a šminky. Manželská posteľ slúžila ako 
manéž a predstavenie sa mohlo začať. Najmenšie deti boli ako obecenstvo veľmi dobré, smiali sa, tlieskali a 
mali veľké nadšenie z domáceho cirkusu. Vtom sa otvorili dvere. Stála tam naša mama, jej pohľad hovoril za 
všetko. Rýchlo sme ju pozvali do cirkusu dúfajúc, že ten neporiadok sa nám prepečie. Mama naše pozvanie 
prijala, sadla si, aj sa pousmiala a aj nám zatlieskala. Potom však vstala nasadila si prísny výraz a povedala: 
,,Cirkus skončil a teraz rýchlo upracte!“ Smutne sme si vzdychli, ale protestovať nemalo cenu. Zostali nám 
len spomienky. No a čo, veď stále je čo vymyslieť, ale upratovať sa musí.

MAGDALÉNA ONDUŠOVÁ
CENA ĽUBOVNIANSKEHO LITERÁRNEHO KLUBU

biela vločka
letela ďaleko

načierno

xxx
nežné siete nesú ťa

do decembrovej doliny
a potom spustia kotvy

na naše dediny
ako jemný krém
čo biely jak sneh
prikryje ako koláč

náš svet

NIKOLA BARKOCIOVÁ
CENA POROTY
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KÚZELNÍČKA

Keby som bola kúzelník,
robila by som kúzla ako nik.

Bola by som farebná ako dúha, 
v súťažiach nebola nikdy druhá.
Byť neviditeľná, keď sa to hodí, 

mať šaty, ktoré nevyjdu nikdy z módy.
Mladosť nech je večná, 

mamka s ockom nech sa ľúbia donekonečna.
Byť zasa bábätkom aspoň na chvíľu,

pritúliť si pritom mamku milú.
Niekedy byť ako vták 
a letieť až nad oblak.

Chcela by som sa dotknúť hviezd 
a vo vetre sa nechať niesť.
Plávať pod vodou ako ryba, 

a to ľuďom veľmi chýba.
Keby som bola kúzelník, 

robila by som kúzla ako nik. 
Ocko by bol záhradník, 

každý deň polieval iskerník. 
Mamička zas záhradníčka, 
smiala by sa spoza kríčka. 

Sestričky veľké hudobníčky,
spievali by nám pesničky.

SOFIA ŠPAKOVÁ
ČESTNÉ UZNANIE

HALÚZKY

Dotkli sme sa halúzky
spadol na nás sneh,

spadol nám na blúzky,
skončil sa rýchly beh.

Zastala som jeden-krát
v tomto svete náhliacom,
stál tam strom kamarát

v jarnom šate krášliacom.
Dotkla som sa halúzky

čo dáva takú  moc,
že ľudia sú si viac blízki

a v deň sa mení noc.

SOFIA ANNA ŠKERDOVÁ
ČESTNÉ UZNANIE

MÔJ DEDO

Mám rad svojho deda,
ako, opísať sa jednou vetou nedá.

Chodievam tam veľmi rád,
je ako môj veľký kamarát.

Je s ním skvelá zábava,
medík si on vyrába.

Už dlho, dlho včielky chová,
pre mňa je tá práca nová.
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Mám rád, keď sa medík točí,
je to ako na kolotoči.

Agátový, lesný či kvetový,
za chvíľu je hotový.

Skoro ma aj včela pichla,
nebola však taká rýchla.

Šiltovkou som sa zaháňal
a psík mi pri tom pomáhal.

Cez zimu včely v úľoch spia,
na jar sa veľmi skoro zobudia.

Už teraz lietajú po vonku,
teším sa na ďalšiu medovú nádielku.

DANIEL ŠÁNTA
ČESTNÉ UZNANIE

KEBY SOM BOL KÚZELNÍK

Keby som bol kúzelník,
zmenil by som svet.

Robil by som dobré veci,
stačí len pár viet.

Všetko by som spravil,
o čom by som snil.

Vniesol by som ľuďom
zopár pekných chvíľ.

Netreba mi paličku,
stačí úsmev len,

je to zázrak sveta - platí každý deň.

DAMIÁN ANDRAŠČÍK
ČESTNÉ UZNANIE

ZÁŽITKY V LESE

V jedno pekné letné ráno
vyberieme sa vonku bránou.

Slniečko mi šteklí líce,
netreba mi nohavice.

Zavolám si Tinku, mamu,
do lesa by ma nepustili samu.

Kto mi bude cestou brechať?
Psa nemôžem doma nechať.

Kráčame si lúkou pestrou,
včielky, žabky stretám cestou.

A po dlhom kráčaní,
už sme v lese vítaní.

Otvárame batohy,
pes naháňa mátohy.

Vychutnáme si sladkosti.
Och nie! Psík priviedol hostí.

Vedľa Pepa všetko bzučí,
už ich máme kolo uší.
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Včielok pri nás veľké mračno,
jedna z nich bola nalačno.

Žihadlo mi venovala,
na nose je dierka malá.

Au! Au! Tak to bolí!
Bodaj by sme tu neboli.

Dole stráňou sa rozbehnem,
len tak-tak sa stromu vyhnem.

Jedna haluz v tráve bola.
Zakopnem... Ach, to je smola!

Už si ležím na zemi,
predo mnou sa červení.

Ležím v prachu. Veru, veru.
Nechcem mravce na večeru.

Keď vybehnem vonku z lesa,
srdiečko mi šťastím plesá.

V dohľade je vodička,
hoci iba maličká.

Blížim sa ja k potoku,
v tom bác - a som v šoku.
Kotrmelec v blate robím,
tak toto už nerozchodím.

V blate sa na slnku hrejem,
ešte dnes sa z toho smejem.

BARBORA VEČERKOVÁ
ČESTNÉ UZNANIE

BÝK V RYBÁRSKEJ SIETI

Volám sa Valéria Talajová ale volajú ma Valinka. Som žiačkou štvrtého ročníka v Dudinciach. Aj s 
rodičmi žijem v Teranoch vo farmárskej rodine. Po dvore nám pobehujú sliepočky, kozičky a z maštale 
vykúka kravička Darinka.

Každé zviera má na našej farme svoje meno. Chováme aj prasiatka, zajačiky a ako hovoria susedia, 
tú najrozličnejšiu ,,háveď“. Za slnečného počasia nás po dvore neraz naháňajú včely z našich úľov. S 
našimi zvieratkami mám veľa zážitkov a s jedným sa chcem s vami podeliť. Najviac sa totiž bojím nášho 
mladého býčka Bubáka. Asi je hneď každému jasné, ako si vyslúžil toto svoje meno. Pre ilustráciu vám teda 
opíšem môj včerajší najnovší zážitok. Bol chladný večer a mamina so mnou pozerala televízor. Ocino 
práve dojil kravičku Darinku. Vtom sme počuli krik: ,,Poďte mi rýchlo pomôcť s býčkom!“ Veľmi sme sa 
preľakli, lebo náš Bubák má svoje meno oprávnene. Je to veľký huncút, hoci má len dva týždne... Utekali 
sme preto rýchlo za ocinom. Ten už čakal celý zadychčaný pred maštaľou a Bubák vyskakoval po dvore a 
strašil všetkých navôkol. ,,Pomôžte mi ho chytiť. Chcem vyčistiť maštaľ, no tento šašo je celý spochabený!“ 
Začali sme teda skúšať všetky možné spôsoby, no nič nezaberalo. To už Bubák zobral ako  veľkú výzvu na 
hru a naháňal sliepky aj nás. Susedia začínali mať poriadnu zábavu. Lepšiu ako v televízore... Ocino v tom 
dostal ďalší nápad: ,,Chytíme ho do rybárskej siete!“ Už sme tomu ani moc neverili, no skúsili sme to. Keď 
sme na býčka hodili sieť, metal sa ako ryba na suchu. Maminu odhodil na jednu stranu a mňa na druhú... 
Rozčapili sme sa na zemi ako zrelé hrušky! Nič sa nám však nestalo a tak sme sa všetci smiali. Bubák 
nechápal. No podarilo sa a ocino mu mohol konečne vyčistiť maštaľ. Keď sme do nej Bubáka pustili, len sa 
na nás šibalsky usmieval. Iste si myslel: ,,Veď ja vám ešte ukážem, keď vyrastiem!“

Naše zvieratká nás každý deň niečím prekvapia a pobavia. Život s nimi je nádherný a už dnes sa 
teším, aké šibalstvo nám pripravia na ďalší deň.

VALÉRIA TALAJOVÁ
ČESTNÉ UZNANIE
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PUFA  A  ZAJAC

Bývame na dedine blízko lesa, a tak tam často chodievame na prechádzky s mamou a mojím malým 
bračekom Jankom. Tak to bolo aj v jednu májovú nedeľu, keď sme sa rozhodli, že cez kopec prejdeme do 
susednej dediny na návštevu k našim známym. Bolo slnečné počasie, všade bolo plno rozkvitnutých 
kvetov, vtáčiky veselo spievali.
 Zobrali sme so sebou aj dedovho poľovného psa Pufu, tá je v lese ako doma. Ako sme prechádzali cez 
čistinku, zrazu spoza kríka vybehol zajac. Pufa bola hneď v strehu, veď na to je cvičená, a hybaj za zajacom. 
Hoci som ju mala na vôdzke, vytrhla sa mi aj s ňou a už jej nebolo.

Utekali sme cez húštiny a kry za ňou, takže Pufa prenasledovala zajaca a my Pufu. Bežali sme ako 
opreteky, len aby sme ju dobehli. Lenže Janko je ešte maličký a nevládal tak rýchlo bežať, navyše sme pri 
prenasledovaní skončili v močiari plnom blata, v ktorom sme zapadli. Boli sme celí ufúľaní, špinaví a po 
šatách sme mali samé pichliače a bodliaky. Ja som si ešte aj bundu roztrhla niekde na konári. Takto sme na 
návštevu ísť nemohli, tak sme sa rozhodli ísť domov, lebo už sa začalo stmievať. Cestou späť sme stále 
kričali na Pufu, nech sa vráti, ale tej nebolo. Boli sme z toho smutní, aj sme mali obavy, čo nám povie dedo, 
keď prídeme bez nej. Rozhodli sme sa, že ju pôjdeme hľadať aj zajtra skoro ráno. 

Keď sme však prišli k nášmu domu zbadali sme, že Pufa nás tam už čaká. Tá teda vyzerala. Bola celá 
od blata a strapatá, ale veľmi sa radovala, keď nás videla. Vyskakovala od radosti a oblizovala nás. Aj my 
sme sa tešili, že to nakoniec dobre dopadlo a naša tuláčka sa našla. Mama nám ešte spravila spoločnú fotku 
a potom nás aj s Pufkou vysprchovala záhradnou hadicou. Dostali sme večeru a od únavy sme zaspali ako 
drevo.

VERONIKA  ČURAJOVÁ
ČESTNÉ UZNANIE

AKO  SME  S  DEDOM  VYRÁBALI  PRAKY

Ešte pred polročným vysvedčením mi dedo sľúbil, že ma naučí vyrobiť praky. Keď začali jarné 
prázdniny, nevedel som sa dočkať kedy už pôjdem na jarné prázdniny k dedkovi a babke. Hneď v prvý deň 
prázdnin sme sa vybrali na prechádzku do lesa. Babka nám dala čajík, my sme si zobrali náradie a vozík. 
Pomaly sme kráčali po cestičke. Náš pes Rexo pobehoval okolo nás. Na kopci sme uvideli lane, ale Rexo 
zaštekal a boli preč. Potom sme uťali tri liesky a naložili na vozík. Doma sme ostružlikali a orezali tvar 
ypsilon. Zo starej lekárničky sme zobrali škrtidlo a dali na praky. Praky boli hotové. Každé ráno ideme do 
záhrady a strieľame do terčíkov. Dedko mi sľúbil, že nabudúce vyrobíme luky. Už sa teším.

PETER  MASÁR
ČESTNÉ  UZNANIE

ROZPRÁVKA  O  ZAČAROVANEJ  PRINCEZNEJ

Bola raz jedna lienka Lenka, ktorá bola odlišná od svojich súrodencov. Na prvý pohľad vyzerala 
akoby k ním ani nepatrila. Nebola červená s čiernymi bodkami, ale žltá s čiernymi bodkami. Nikto ani netušil, 
že to bola začarovaná princezná, ktorú začaroval zlý čarodejník pri rieke, kde sa chodila rozprávať s 
rybkami. Boli to jej priateľky, s ktorými trávila veľa času.

Keď sa mamičke narodili lienky nevedela si vysvetliť prečo je jedná taká iná, odlišná. Súrodenci sa s 
ňou nechceli hrávať, pretože bola iná ako ony. Mamička ju mala veľmi rada a bola smutná, keď sa s ňou 
súrodenci nechceli hrávať. Lenka bola tichučká a veľmi dobrá. V jeden krásny slnečný deň sa lienky 
rozhodli, že si idú polietať na lúku plnú lúčnych kvietkov. Mamička im prízvukovala, aby na ňu dávali pozor, 
pretože je maličká. Sestru Lucku napadlo, že by sa mohli zahrať na schovávačku. Lucka počítala a ostatné 
lienky sa rýchlo rozleteli a poschovávali. Pri schovávačke sa lienke Lenke stala taká vec, že sa zachytila do 
siete pavúka Zola a nemohla sa z nej dostať. Veľmi, veľmi sa bála, pretože to bol najhorší a 
najnebezpečnejší pavúk v okolí. Mala veľké šťastie, že nebol doma. Dúfala, že ju začnú hľadať. Kričala, ale 
nik ju  nepočul. Ostatné lienky si ju ani nevšimli, že im chýba lienka Lenka. Začalo sa stmievať. Lienky sa 
pobrali domov, aby nemala mamička strach. Hneď ako prišli domov, tak mamička zbadala, že im chýba 
Lenka. Spýtala sa: ,,Kde ste ju nechali?“ Oni odpovedali: ,,Asi sa stratila, keď sme sa hrali na schovávačku.“ 
Mamička sa rozhodla, že ju ide hľadať. Poukladala lienočky do postieľok a nakázala im, aby boli tichúčko a 
nikomu neotvárali dvere. Mamička si zobrala lampáš a šla. Mala veľký strach, pretože všade bola veľká 
tma. Lienka Lenka sa snažila zo siete dostať, ale sa jej nedarilo, dokonca si poranila aj krídelko. Zrazu 
započula, ako si niekde po blízku niekto vyspevuje. Bol to koník Filip, ktorý ju započul. V tom momente ako 
ju zachránil, tak počuli ako  sa  pavúk  Zolo  vracia  domov. Prišiel  rozčúlený,  pretože sa mu nepodarilo nič 
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uloviť. Popri tom si ani nevšimol, že má potrhanú pavučinu. Filip a Lenka sa rýchlo ukryli do skrine. O chvíľu 
prišiel aj jeho kamarát pavúk Leo a tiež sa sťažoval, že je taký hladný a nedarí sa mu nič uloviť. Tak im 
vyhrávali muzikanti v bruchu od hladu, že nepočuli ako sa Filip a Lenka trasú od strachu. Ale Filip a Lenka 
započuli ako sa pavúci dohovárali, že sa chystajú na lienky, ktoré bývajú samé iba s mamičkou. Mamičke sa 
nedarilo Lenku nájsť a s plačom sa vrátila domov ku svojim deťom, aby sa im nič nestalo. Keď pavúk Zolo 
zaspal, lienka Lenka a koník Filip potichúčky vyšli zo skrine a utekali varovať mamičku so súrodencami. 
Keď sa Lenka v noci vrátila domov tak ju mamička vystískala a spýtala sa jej: ,,Kde si bola?“ Všetko jej 
vysvetlila a zoznámila ju so svojím kamarátom, ktorý ju zachránil. Obidvaja mamičke vyrozprávali čo sa 
stalo a že musia prichystať nejakú pascu, pretože sa na ne chystajú. Mamičku napadlo, že má v komore 
ukrytý med, ktorý jej podarovala priateľka včielka Májka, keď boli lienočky choré. Rýchlo sa pustili do práce. 
Všetko čo sa dalo tak ponatierali lepkavým medom a poschovávali sa. Filip sa prezliekol za veľkú jaštericu, 
ktorej sa pavúci veľmi boja. Zrazu započul ako sa pavúci prikradajú a tešili sa, že o chvíľu si zaplnia brušká. 
No netušili, že ich tu čaká pasca. Ako vošli dnu tak sa prilepili do medu a nemohli sa ani pohnúť. Lienky 
povyletávali z úkrytu. Keď pavúci zbadali jaštericu, ktorá ich chcela zjesť, tak prosíkali, že keď ich pustia tak 
sa už nikdy o také niečo nepokúsia.

Od tých čias sa pavúci Zolo a Leo vyhýbajú rodinke lienok a ich príbytku. Lienka Lenka tým, že urobila 
dobrý skutok, tak sa znovu premenila na krásnu princeznu, ktorá sa rozhodla, že bude naďalej žiť s nimi.

PAŤA  ADÁMIKOVÁ
ČESTNÉ UZNANIE

RUKY

Slzy sa kĺžu po listoch, dopadajú na zem.                                                                                 
S ozvenou žblnkocú a spievajú beznádejnú pieseň.                                                                                              

Nedostatky,                                                                                                                                       
choroby, starosti...                                                                                                                                                             

 ... to všetko tu cítiť. Aké je to ubolené...                                                                                                                    
Svojimi rukami chcem pohladiť,                                                                                                                                   

do holých rúk chcem zobrať ruku druhého,                                                                                                          
 z mojich rúk chcem urobiť čarovnú paličku

VANESA  JADROŇOVÁ
ČESTNÉ UZNANIE

MÔJ  NAJVESELŠÍ  ZÁŽITOK

     Mám veľa zážitkov, ale medzi môj najzaujímavejší patrí  cesta na koncert.
     Koncert sa konal v Bratislave a vystupovala tam skupina KISS. Je to rocková skupina, ktorú môj ocko 
zbožňuje a ich pesničky mi púšťa odmalička. Cesta do Bratislavy bola veľmi dlhá. Z vlaku som sledoval 
prírodu a všetko, čo sa týkalo železnice. Vlakom by som dokázal cestovať celý mesiac. V Bratislave sme 
mali veľa času, lebo koncert bol až večer. Za ten čas sme si pozreli Staré mesto, Bratislavský hrad a najedli 
sme sa. Keď nastal večer, na koncert prišlo veľa ľudí. Lenže  ja som bol už taký unavený, že rock sem - rock 
tam, po prvej pesničke som  zaspal. Pamätám si len koniec koncertu. Po koncerte sme sa ubytovali v hoteli. 
Ráno sme išli na stanicu a domov.
     Aj keď som bol unavený, vo vlaku som nespal. Keďže som si koncert neužil, tak som si vychutnal aspoň 
cestu vlakom.

DÁVID MIHALIK
ČESTNÉ UZNANIE
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KEBY SOM BOLA KÚZELNÍČKOU

Jeden ujo v čiernom plášti,
prešibaný, veľmi zvláštny,

čo hviezdičkám prednosť dáva
a s kúzlami sa zahráva...

Prečo ten šibalský úsmev?
Verte mi. Aj u vás by uspel!

Prečo slová čáry – máry
a hneď sa mu kúzlo darí?

Škoda, že tí kúzelníci
nemajú vkus, štýl,

všade sama fádna čierna,
pod krkom motýľ.

Chce to iba trochu cviku,
hókus – pókus – tra –la –lá!

A už sa na jeho krku
kravata sťa letná dúha hompáľa.

Málo lásky? Žiadny problém.
Stačí trikrát zamávať. 

Po paličku sa ja zohnem
a už začne srdce hriať.

Smutné tváre? Tak to nie!
Aj na toto kúzlo vie.

Vrecko smiechu vyčaruje.
Odkiaľ? To je záhada.

Hlavne, že sa svetom nesie chi – chi
che – che, cha – cha – cha.

Vykúzliť úsmev na tvári
vždy, keď sme niečo zbabrali.
Lúsknuť prstom, keď je zle,
nech sa Dobro predvedie.

Tak to má byť!
Radosť všade.

Smej sa ty, on, ona, ja.
Úsmev predsa naše srdcia

ľahšie láske otvára.

TERÉZIA  GUTTENOVÁ
ČESTNÉ  UZNANIE

KEBY SOM VEDELA ČAROVAŤ

Už si to predstavujem!
Ako dobrá čarodejnica, vyčarovala by som si hovoriaceho psa.
Naučila by som ho spievať, hrať spoločenské hry aj korčuľovať. Bola by to zábava a všetci by mi závideli.
Keby prišla návšteva, môj pes by ju obsluhoval. Ešte by aj poznal všetky predmety, čo máme v škole a 
pomáhal by mi v učení. 
Mať takého psa, to by bolo najlepšie. Mohol by mi povedať, kedy je hladný, či ho niečo bolí, alebo kedy chce 
ísť von. Rozumeli by sme si ako naozajstní priatelia.
Škoda, že čarovanie mi vôbec nejde. Ale predstava je to čarovná!

SANDRA JARŽEMBOVSKÁ
ČESTNÉ UZNANIE
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KEBY BOLA ŠKOLA ROZPRÁVKOVÝ HRAD

Sníval sa mi  sen,
že som krásnou kúzelníčkou. 

Mohla som si vykúzliť
všetko od výmyslu sveta.
No najradšej by som bola,

keby
bola škola rozprávkový hrad. 
Každý by do školy chodil rád.

Na nádvorí by stál šašo.
Jašil by sa a my s ním.

V hradnej sieni by sa konal cirkus.
Boli by tam traja klauni a len jeden mím.

Ale čo s ním?
Ukazoval by nám cestu:

tadiaľ prosím. 
Tam je sever, tamto juh. 

Nepomýľ sa! 
 Júch!

To by bolo super!
Na hodine geografie by som sa nemusela báť, že netrafím na západ.

Žiadne knihy a zlé známky,
žiadne miesto na poznámky,

iba skvelá zábava.
Hradná hudba vyhráva a my všetci spievame.

Celkom ako na hudobnej výchove. 
Ale pozor, veď sme v zámku!

Dobré ráno!
A tu zrazu zdalo sa  mi, že aj v škole vie byť skvelá zábava.

Aj keď nie je ako rozprávkový hrad,
niekto predsa do nej chodí rád.

LENKA ONDREKOVÁ
ČESTNÉ UZNANIE

KEBY SOM BOL KÚZELNÍKOM

Zariadil by som, 
aby bolo všade dosť roboty, 

odstránil by som všetky ploty, 
aby boli rovné cesty a ulice. 

Zrušil by som všetky hranice. 

Počítače by boli malé ako škatuľka, 
v televízii by išla iba Bambuľka. 

A školský rok by bol dlhý ako deň 
a mne sa splnil veľký sen... 

Aby už nebolo biedy a chudoby, 
aby bolo viacej lásky a slobody,

aby rána boli teplé, 
aj celý deň, 

aby aj mesiac vytváral môj tieň, 
aby nikde neboli deti smutné a hladné, 

iba usmiate a sýte, 
aby každé malo otca, matku, 

aby ľudia nehovorili Ty malý spratku! 
Aby všetky deti mali školy, 

učili sa a šťastné boli,
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aby vtáci nám aj v zime čvirikali, 
aby sme sa všetci radi mali, 

aby neboli vojny, 
aby náš život bol radostný a hojný, 

aby rodičia oslavovali každé narodeniny, 
aby, my, deti, sme mali radostné prázdniny, 

aby koleso nebolo hranaté 
a slnko v zime nebolo zubaté, 

aby aj deti v Afrike si žili ako tie v Amerike,
aby ráno nebolo treba vstávať 

a večer zase zaspávať,
aby všetko, 

čo sme si vysnili,
aj radostne prežili, 

aby slon sa zdal veľký ako stodola 
a kvapka vody ako naša škola, 
aby voda tiekla hore kopcom 

a ja som mohol  chytať ryby s mojím otcom, 
aby sme sa radi učili, 

aby nás do učenia nenútili, 
aby násobilka bola celkom iná 

a aj rovnica a druhá odmocnina.

Nevadí, 
že kúzlo nevyjde, 

len nech ráno slnko vyjde 
a večer pekne zapadne. 
Ja si chcem písať úlohy 
a ráno sa tešiť do školy.

MILAN KOVÁČ
ČESTNÉ UZNANIE

xxx

beztvarý minerál
drahý kameň v našom vnútri

nechaj ho rozvíjať sa
vyrásť v dokonalé kryštály

len keď sme 
spolu

cítim ako sa tvaruje
a naberá pevnosti diamantu

keď si preč stráca lesk

a preto
chcem byť s tebou

ZUZANA CHMELIAROVÁ
ČESTNÉ UZNANIE
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ČAROVANIE - ŽIADNA VEDA

Čarovanie - žiadna veda,
kto to nevie, tomu beda.

Čarovať - my všetci vieme,
žiaľ, si to neuvedomujeme.

Mama v mise múku má,
kvások, mlieko k tomu dá.

Ako keby čarovala,
keď nám buchty super dala.

Ocko berie tenkú dosku,
vybrúsi ju ešte trošku.
Meria, reže, klince bije,

zvieratkám sa dobre žije.

V zime nemajú čo žrať,
búdku vyčarím im rád.
Slaninku im zavesím,
veľmi ich tým poteším.

Semienko do zeme dáme,
aj ho často polievame.

Veľkú radosť všetci máme,
zeleninku, keď zbierame.

Všetci v sebe niečo máme,
záleží, čo komu dáme.
Čarovať - to každý vie,

komu sa len troška chce.

Čarovať sa podarí,
keď smutnému na tvári,
krásny úsmev rozžiari

a slniečko zažiari.

PATRIK ŠMIDA
ČESTNÉ UZNANIE

NEBESKÁ LINKA

„Klop-klop“, bubnoval dážď po okne. Sedávala som zababušená od zubov až po päty. Na kolenách 
krabica fotiek a oproti mne niekto, koho už niet.
Koľko príbehov som sa tam, na malom stolčeku, napočúvala. Boli to príbehy, ktoré už nikdy nikto nepovie 
tak, ako ty, babka.
Keby som bola kúzelníčkou zmenila by som veľa vecí. No povedzme si to na rovinu, málokto z nás by 
dokázal urobiť takú šľachetnú vec a želať si niečo pre celé ľudstvo. Neviem, či patrím k tým hrdinom. Zrejme 
by som si želala niečo sebecké. V tej rozhodujúcej chvíli by to bolo niečo, čo by som chcela len ja. Priala by 
som si, aby ľudia nezomierali.
Voči nim by to nebolo férové, odopierala by som im možnosť dostať sa do neba. Dobre, beriem späť. Stačilo 
by mi, keby nezomrela moja rodina. No aj my sme predsa len ľudia, ktovie či by sa nám po niekoľkých 
storočiach nezunovalo žiť. Všetko by sme vedeli, poznali a nič by nás nedokázalo prekvapiť. Možno by sme 
si nakoniec aj sami želali zomrieť. A tam by nám stálo v ceste moje želanie, nikdy nezomrieť.
Ách,  nemyslela som si, že rozhodnúť sa pre jedno želanie môže byť tak zložité. Vymyslieť také, ktoré by 
sme po chvíli neoľutovali, dá človekovi , ako mne, zabrať.
Počkať. Práve mi niečo napadlo. Nápad , áno ty ! Nieže mi uletíš skôr, ako si ťa stihnem zapísať!
„Nebeská linka“, píšem.
A hneď aj viem, ako by fungovala. Jednoducho by ste vzali slúchadlo, „Haló, tu Nebeská linka. Čo môžeme 
pre vás urobiť?“,ozval by sa príjemný hlas. Stačilo by povedať , koho potrebujete. „Prosím  si k telefónu 
moju babku.“ Žiadne mená , veď v nebi sa všetci poznajú.  A to  by  vás už malý anjelik, v uniforme Nebeskej 
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linky prepájal. „Babka , som taká rada, že ťa počujem. Ako je tam hore?“ a rozhovor by plynul  v plnom prúde.
Hoci viem, že v najbližšej budúcnosti zo mňa žiadny kúzelník nebude, je príjemné mať pocit, že 

jedného dňa, bude toto možné. Dovtedy budeme viesť s nimi „zhora“, iba monológy.

VERONIKA PAČILOVÁ
ČESTNÉ UZNANIE

ROZVRH  HODÍN

Pondelok
Začína sa najhorší deň v týždni – pondelok. Prvá hodina – fyzika. Učíme sa o Newtonovi a ja neviem 

nič. Rozmýšľam, prečo mu na hlavu namiesto jablka nespadol balvan?! Samé zákony!
Začiatok hodiny. Učiteľ berie do rúk klasifikačný  hárok a listuje v ňom.  „Fazuľka,“ hovorí učiteľ, 

„povedz nám, čo je to gravitačná sila?“ Chudák Fazuľka si určite želá, aby sa mu pod nohami otvorila zem. 
Nabral dych a odvahu. Hovorí: „Gravitačná sila je sila, ktorú cítim na zadku od otcovej ruky, keď mi v žiackej 
zažiari pätorka.“ Vtom sa stal zázrak. Na učiteľovej tvári sa objavil záblesk úsmevu.  Ľudia, on sa pousmial! 
Čo len ten Fazuľka dokáže! Aj nemožné! Učiteľ pokračuje: „Pančušková, povedz nám, čo je gravitačná 
sila?“ „Je to sila,“ hovorí pomaly, „je to sila, akou spadlo Newtonovi jablko na vlasy...“  A čo sa nestalo! Ďalší 
úsmev! Už neverím, že zázraky sa nedejú.
 Zvoní. Koniec fyzikárania. Ďalšia hodina – slovina. Učiteľka rozdáva diktáty z minula. „Povjem vam praudu, 
dyktati  velmy rad pišem, hoci vždi dostaňem peťku.“  Neraz si myslím, aký bol Bernolák veľký človek, keď 
povedal: „Píš, ako počuješ.“ Veď ja tak i robím! Ale Štúr, ten toho navymýšľal. Samé poučky, pravidlá a na ne 
výnimky... Darmo, škola je veľká drina. Ale kto je na vine? Komenský? Vraj škola – život. Život, ale ťažký! A 
ešte aj akýsi Lenin ho v tom podporoval. Že vraj... učte sa, učte sa, učte sa!

Cengá. Musím si vymeniť knihy na ďalšiu hodinu. Matika – moja najslabšia stránka. Tú nikdy 
nepochopím. Už od druhého ročníka  do mňa hustia, že dva a dva sú štyri, a dva krát dva sú tiež štyri... Prečo 
potom jeden a jeden sú dva, a jeden krát jeden je len jeden?
Hodina na moje šťastie je už v druhej polovici, snáď tých pár minút ešte v zdraví prežijem. Keď tu zrazu: 
„Pyžamková, povedz, čo vieš o Pytagorovi?“ Mlčím ako hrob, lavica ma kamarátsky podopiera a ja sa jej 
kŕčovito držím. Výsledok? Poriadny delobuch v žiackej knižke. Už teraz viem, čo ma doma čaká. Dúfam, že 
v tej rýchlosti si aspoň stihnem  z vankúšov vyrobiť chrániče na zadnú časť tela. 

Za matikou nasleduje hodina hudobnej výchovy. V tej som ako doma. Komponujem už od útleho 
veku. Ako štvorročná som skomponovala pieseň Kohútik jarabý... nechoď do pahreby, lebo ťa zabijú, 
podrežú ti šiju. Na pekáč ťa dajú, potom ťa spapkajú. Teraz už funguje v novšej podobe. Práve komponujem  
dielo Sonatina cis – č. 290. 
A ako dopadla hodina? Sedela som za klavírom, hrala a hrala. Všetci ochkali a achkali, ja som žala slávu...

Aj keď toho ešte veľa neviem, ale o budúcnosti mám jasnú predstavu. Predsa chcem byť slávna! Aj 
napriek matike a slovine ma bude sláviť celý svet! HEURÉKA!!! 

VANESA  KAČUROVÁ
ČESTNÉ UZNANIE

JA  A  MOJA  RODINKA

Mám 4 roky
Chodila som ešte do škôlky, keď mi mamka kúpila sýrskeho škrečka. Nazvala som ho Perla. O deň neskôr 
som zistila, že Perla je chlapec! Nuž, nevedela som, aké mu mám dať meno. Otcovi napadlo, že sa môže 
volať Perlo. Páčilo sa mi to, a tak bolo na svete meno pre môjho škrečka - Perlo I., síce som vtedy ešte 
nevedela, prečo práve Perlo I., ale o 2 roky som zistila, prečo je to tak. S Perlom I. som si prežila veľa zábavy. 
Moja najobľúbenejšia hra vyzerala tak, že som zobrala prázdnu rolku od kuchynských papierových utierok a 
šupla som ho tam. Urobila som niečo ako presýpacie hodiny. Škrečka som dala hore hlavou a kým sa 
chudák stihol prešmyknúť na druhú stranu, obrátila som ho dole zadkom. Mama s ockom mi hovorili, že hra 
na presýpacie hodiny je hrou na týranie, ale keďže som mala len 4 roky, nevadilo mi to...

Mám 6 rokov
Nikto na svete nežije večne. Po smrti Perla I. mi mamka kúpila Perla II. (Teraz asi chápete, prečo bol Perlo I. 
Perlom I.) Bola som veľmi šťastná, ale o deň neskôr som zistila, že - čuduj sa svete - Perlo je Perla! A 
problém  bol  na  svete, pretože nachystané meno bolo Perlo II.  A tak som urobila ako predtým.  Ak chlapec
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môže byť dievča, môže byť aj dievča chlapcom. Takže nám ostal Perlo. Medzitým sme ja, mama, sesternica 
Laura a babka Táňa (mama mojej mamy) išli na dovolenku do Turecka. Babka Rika (to je mama môjho otca) 
si toho Perla II. zobrala na starosť. Babka Rika si ho jej slovami zobrala, ale mojimi slovami si ho privlastnila. 
Keď sme prišli z dovolenky, babka Rika si ho stihla privlastniť natoľko, že ho nazvala Petríšek. Skoro som 
vybuchla od smiechu... No nič.
Môj život so zvieratkami zďaleka nekončil. Mamka mala kamaráta, ktorý sa sťahoval, ale nemal kde dať 
svoje morča menom Mišo. Mišo mal ísť do Zverimexu, ale oni ho chceli len ako predjedlo pre nejakého 
hada. Ako správny majiteľ ho nedal na tanier, ale hľadal niekoho, kto by chcel mať morča a vedel by sa o 
neho postarať. Ale takého majiteľa nájsť nebolo také ľahké, ako to povedať. Takže nakoniec ho dal nám. Pre 
mňa to bolo len jedno zvieratko (len jeho som mala doma, lebo Perlo II. ostal privlastnený mojou babičkou), 
ale moja rodina, vyľakaná rozrastajúcim sa počtom zvieratiek, si to asi nemyslela...
Uplynul rok a my sme išli na dovolenku znova. Môj dedko mal Miška postrážiť, ale to sa opäť zvrtlo. Babka 
Rika ho nechcela nechať napospas dedkovi a povedala: ,,Veď dedko je takmer slepý! Chudáčika Miška ani 
neuvidí, nieto aby trafil s jedlom do jeho klietky.“ Tak si ho babka Rika privlastnila. No jasné, kým sme sa 
vrátili z dovolenky, babke Mišo natoľko prirástol k srdcu, že už u nej ostal...
Keď som sa nad tým zamyslela, mám dve zvieratká, ale doma ani jedno. Keďže som milovala mačky, veľmi 
som si jednu priala. Mama mi povedala, keď som vraj jedináčik, tak mi jednu predsa kúpi. Našla som si 
inzerát - 3 čistokrvné britské mačiatka - Košice. Mamka zistila, že tú pani, ktorá predávala mačiatka, pozná. 
Tak jej napísala, že si jedno kúpime. Asi o 3 týždne sme po mačiatko išli a vzali sme so sebou aj sesternicu, 
lebo ho chcela veľmi vidieť. Spoločne sme si vybrali mačiatko, ktoré sa napchávalo granulkami. V aute som 
mu dala meno Yuki. Keď sme prišli domov, hneď sme mačiatko pustili popozerať sa po novom prostredí. V 
momente sa schovalo pod gauč a ja som rozmýšľala, na čo mi bude mačiatko pod gaučom... Z mačiatka 
postupne vyrástla mačka. Raz ju dedko pustil von a veľmi sa bál, že o pár mesiacov donesie mačatá, až 
sme ju museli nechať vykastrovať. Bola som z toho smutná, ale povedala som si: ,,Radšej bez mačiatok ako 
s dedkovým infarktom.“ Vy to neviete, ale dedko už raz infarkt mal a nikto z nás to nechcel opäť riskovať...

Mám 7 rokov
Jedného dňa ma mama dala ku babke Rike, lebo mala prednášku. Bola som tam dosť dlho a keďže som sa 
už aj nudila, išli sme s babkou do Maxu, kde mali nových džungárskych škrečkov. Chcela som si jedného 
zobrať domov (domov, nie ku babke Rike!), ale babka si myslela, že máme zvieratiek do aleluja, tak sme sa 
vrátili domov. Mne sa ale potom podarilo presvedčiť mamu na kúpu malého belasého džungárskeho 
škrečulíka. Nazvala som ho Perlo III., ale časom som hovorila, že je ,,ťuťuli“ (rozkošný), a tak som ho 
nazvala úplne novým menom - Ťutíšek. Bola som z neho nadšená. Ale čas bežal a mne pribudli nové 
povinnosti v škole. Bola som druháčka, a tak Ťutíšek skončil kde, no kde? Skončil ako všetky zvieratká - u 
mojej babky...

Mám 8 rokov
Škola sa začína! Už som tretiačka. Ako každý deň, prišla po mňa babka Rika. Išli sme do mesta a do 
Zverimexu, kde babka povedala predavačovi o našich zvieratkách. On nám ukázal dve malé morčiatka. 
Boli také zlaté, že som im nemohla odolať, a tak som babku na kolenách prosila aspoň o jedno. Dohodli sme 
sa, že ho dostanem za dobré známky. Nemala som síce samé jednotky, ale keďže je láska babičiek veľká, o 
týždeň sme si po neho prišli. V ten deň som bola veľmi natešená. Keď sme ho už mali v prenoske, hodila 
som na babku psí pohľad a povedala som: ,,Babííííí, nemôžeme chúďatká súrodencov rozdeliť!“ No a tak 
sme nakoniec domov nedoniesli jedno morča, ale hneď morčatá dve...

LILIANA  MIKULÁŠKOVÁ
ČESTNÉ UZNANIE

 

NESPLNENÉ  ŽELANIE

Na svet som prišiel v nedeľu. Kdesi som počul, že nedeľné deti sú šťastné. Akosi tomu neverím. 
Aspoň nie teraz. 
Narodil som sa mojej mamine. Najlepšej a najkrajšej žene na svete. A narodil som sa aj môjmu otcovi. 
Najlepšiemu a najzodpovednejšiemu mužovi. Aspoň tak som si to myslel. Mám aj brata, síce mladšieho, ale 
mám. Žili sme v malom domčeku a šetrili si na väčší. Chodievali sme na spoločné výlety. Ocino sa držal za 
ruky s mamou a ja som držal za ruku brata. Bol ešte malý. Hoci mne sa zdal dosť veľký na to, aby chodil 
sám, mama stále tvrdila, že je malý.  A mali sme aj psa. Aj on chodieval s nami. Na prechádzky. Tak sme si 
žili. Boli sme šťastní. Aspoň ja som bol. Aj brat bol. Aj mamina, aj oco. Aj pes. 
Ale potom sme na výlety chodievali čoraz menej.  Ocino nedržal za ruku mamu, ale brata. Mama držala za 
ruku mňa. Pes bol šťastný, ale ja už  nie. 
Potom sa rodičia rozviedli. Prestali šetriť na dom. 
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Otec odišiel, a my sme zostali. Myslel som si, že sa zbláznim. No nezbláznil som sa. Len som sa zmenil. K 
horšiemu. Nenávidel som všetko a všetkých. Tak veľmi to bolelo, nielen mňa. 

Mám nového otca. On má moju  mamu. Mám aj novú  mamu, tá má môjho otca. Keď idem k nim  na 
návštevu,  držia sa za ruky a usmievajú sa.  Aj ja sa usmievam, aby sa nepovedalo. 

Keby som mal čarodejný prútik... Pričaroval by som všetko späť.  Aj rodičov.  Vrátil  by som im lásku, 
aby  už nikdy nemysleli na rozchod.  Povedal by som  im, aby nekazili detstvo svojim deťom. Začaroval by 
som ich. A potom by  boli stále s nami.  Držali by sa za ruky.  Chodievali by  na výlety.   Šetrili  by  si na väčší 
dom.   Ja by som  bol šťastný. Aj brat. Aj náš pes, lebo už dlhšie pozorujem, že  má smutné oči. 

OLIVER  KOZOŇ
ČESTNÉ  UZNANIE

S  TEBOU  MA  BAVÍ  ZRIEŤ...

   Myslím si, že mi stojí za to obetovať pár chvíľ a pár myšlienkových pochodov na to, aby som sa 
zamyslela nad niečím, čo mi vŕta v hlave už veľmi dlho. Možno za to môže aj moja najlepšia kamoška, ktorá 
za to síce nemôže, ale občas ma privádza do šialenstva, no často sa pýtam samej seba (niekedy aj 
niekoho, o kom si myslím, že oplýva neskutočnou inteligenciou), či existuje niečo, ako priemerná 
inteligencia u každého indivídua alebo ako vraví moja babka – zdravý sedliacky rozum? 
  Väčšinou si to odnesie náš pán fyzikár, ktorý nám vie zodpovedať veľa ťažkých otázok, ale na túto naozaj 
len veľmi ťažko hľadal slová. 
   Prvýkrát sa mi v hlave zjavila obrovská kopa otáznikov, keď sme v jeden letný večer spolu s mojou 
nemenovanou, no vyššie spomínanou kamarátkou, ktorú pracovne prezývajme Blondínka, prechádzali z 
námestia domov. Že sme šli cez park, to je celkom dôležitý detail, ale že nás tam bolo zo desať, to vedieť 
nemusíte. Aby som priblížila situáciu, pri hlavnej ceste máme mestský park, ktorý býva celkom zaprataný 
párikmi na lavičkách, korčuliarmi, bežcami, ale aj celkom spontánne sa prechádzajúcimi civilistami. Na 
druhej strane cesty je benzínová pumpa, ktorá, ako inak, vo večerných hodinách celkom pekne svieti. Ale 
že tie svetielka môžu byť mätúce, to je fakt. Tieto dva objekty delí celkom hustý porast vysokých ihličnanov, 
ale keď... 
  "Jéj, pozrite! Ja som krajší západ slnka v živote nevidela!" kričí z chrbta delegácie Blondínka a my 
všetci ustrnieme, aby sme sa pozreli, kam mieri jej ukazovák. Niečo tam svieti na žlto, celkom výrazne a 
celkom krikľavo, dokonca to odráža aj pár oranžových lúčov. Všetko to vidíme pomedzi vrcholce tých tují. 
Ibaže vtedajšia nočná hodina nám nejako nesedela s týmto potenciálnym západom slnka, tak sme dumali. 
A dumali. A dumali. 
  "Tam je východ, kamoška." konštatuje Marek, ktorý sa ako prvý zorientoval vo svetových stranách. 
Ako prvej mi dochádza koľká bije a vzápätí mi dlaň letí k čelu, v celkom známom geste. Chápete, však? 
Spanilo zdvíham hlavu, aby som uviedla veci na pravú mieru. 
  "Ty trapka, veď to je vysvietená Shellka!" vychádzajú zo mňa piskľavé slová a naša delegácia 
prepukne vo všeobecný rehot. To nevinné blondínkino "jaj", celkom zaniklo. A že mi to potom bolo ľúto, že 
som jej skazila zážitok "z najkrajšieho západu slnka, aký kedy v živote videla". Nech! Pobavili sme sa všetci, 
pobavilo sa pol školy, pobavili sa celučičké Velušovce. 
  Po druhýkrát sa to stalo celkom nečakane, v kine. Keď sme sa dozvedeli, že hlavnú úlohu hrá vo 
večernom filme na sobotu Leonardo Dicaprio, bolo jasné, že tam musíme byť. Prišli sme, kúpili sme si lístky, 
dostali sme do rúk tri dé okuliare a usadili sme sa. Ochkali sme a achkali, že ten film nechápeme, nám bolo 
absolútne jedno, iba sme vedeli, že Leonardo je tam naozaj "jedlý". Niekedy v strede sa strhol búrlivý tri dé 
dážď, ktorý blondínku pohltil na toľko, až sa ma spýtala, vraj, ako ona, preboha, pôjde domov, keď tak prší. 
Veď my nemáme dáždniky. Chlapsky priznávam, na chvíľu som bola aj ja celkom zažratá do deja a už-už sa 
mi z jazyka dvíhala odpoveď v zmysle, že moknutie je predsa vzrúšo, no potom ma predsa len osvietilo. 
"Bože môj," dusím smiech, ktorý by sa inak rozľahol celou sálou, ...veď prší iba vo filme! To "jaj", bolo 
tentokrát počuť celkom zreteľne. 

MARIETTA  ZIFČÁKOVÁ
ČESTNÉ  UZNANIE

43



Vydalo:
Ľubovnianske osvetové stredisko v Starej Ľubovni

Zodpovedný:
Ing. Martin Karaš, riaditeľ ĽOS
Grafická úprava a reprodukcie:

Anna Dragannová
Počítačová sadzba:

Mária Leškovská
Redakčná rada:

PaedDr. Eva Kollárová, 
PhDr. Peter Karpinský, PhD.,

Irina Nováková

Texty neprešli jazykovou úpravou

Rok vydania: 
2014

Náklad:
120 ks


	Stránka 1
	Stránka 2
	Stránka 3
	Stránka 4
	Stránka 5
	Stránka 6
	Stránka 7
	Stránka 8
	Stránka 9
	Stránka 10
	Stránka 11
	Stránka 12
	Stránka 13
	Stránka 14
	Stránka 15
	Stránka 16
	Stránka 17
	Stránka 18
	Stránka 19
	Stránka 20
	Stránka 21
	Stránka 22
	Stránka 23
	Stránka 24
	Stránka 25
	Stránka 26
	Stránka 27
	Stránka 28
	Stránka 29
	Stránka 30
	Stránka 31
	Stránka 32
	Stránka 33
	Stránka 34
	Stránka 35
	Stránka 36
	Stránka 37
	Stránka 38
	Stránka 39
	Stránka 40
	Stránka 41
	Stránka 42
	Stránka 43

