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Keby si mal(a) v objemových jednotkách vyjadriť svoj 
smútok nad tým, že už nezasadneš do lavíc našej školy, 
ako by si ho vyjadril(a)?
Súkromné gymnázium v Podbrezovej bolo zatiaľ mojím najlepším 
rozhodnutím v oblasti štúdia. Splnili sa všetky moje očakávania 
a keby som mala opäť možnosť rozhodnúť sa pre SGŽP, určite by 
som ani sekundu nezaváhala. To, že sa práve uzatvorila ďalšia eta-
pa našich životov, je už viac než isté a pocit, že sa už po lete so 
spolužiakmi viac nestretneme a nesadneme do našich lavíc je pre 
nás všetkých určite zvláštny a istým spôsobom aj strašidelný. Môj 
smútok z toho, že už viac nebudem súčasťou legendárnej I.,II.,III. a 
IV. H by som vyjadrila minimálne v hektolitroch, pretože vždy sme 
si spolu užili kopu srandy a nielen my, ale spolu s nami samozrejme 
aj naši učitelia. Veď nie nadarmo sa hovorilo, že nás,takú dokonalú 

triedu, by nedali dokopy ani keby na nás urobili konkurz. :-)
M. Starke

Vyjadrila by som to vo svetelných rokoch. Tak veľmi mi Lopej 
bude chýbať.

S. Štulajterová
Moje pocity smútku nad tým, že už nikdy nezasadnem do lavíc SG 
ŽP môžem vyjadriť iba v horehronských míľach.

Peter Gajan
Do konca života budem spomínať na školu v dobrom. Na učiteľov, 
svojich spolužiakov, trénerov. Škola mi bude veľmi chýbať - tomuto 
svojmu pocitu dávam sto metrákov kubických alebo päťsto hek-
tolitrov.                                                                 Miroslav Sokol



Lopejík

3

Vážení čitatelia časopisu Lopejík,

dovoľte, aby som sa vám v mene všetkých 
štvrtákov prihovorila a vyjadrila nesmiernu 
radosť ale aj smútok zároveň. Pamätáme si, 
ako to počas nášho prvého dňa v novom pros-
tredí, plnom samých nových ľudí, vyzeralo. 
Boli sme mladí, nadšení a hlavne zvedaví, 
čo nás v novej škole čaká. Učiteľský zbor, 
priestory, predmety..., všetko nové a nepo-
znané.
     Netrvalo dlho a náš stredoškolský život 
nabral na obrátkach. Z úplne neznámych 
ľudí sa postupne stávali priatelia. Priateľská 
a partnerská atmosféra zavládla všade. Samo-
zrejme, nie každý deň bol ružový, narobilo 
sa aj množstvo nepliech a nedorozumení, ale 
vždy sa napokon všetko vrátilo do normálu 
a urovnalo. Vďaka obrovskej ochote a tole-
rancii zo strany našich milých učiteľov sme 
sa mohli približovať k nášmu vysnívanému 
cieľu – k dospelosti.
     Teraz, keď už máme maturitné vysvedčenia 
v rukách, uvedomujeme si, že už dávno nie 
sme malé detičky, ale ľudia nachádzajúci sa na 
prahu dospelosti s obrovskými možnosťami 
pred sebou. Každý z nás má svoje sny, am-
bície, ktoré by si rád splnil. Pevne verím, že 
sa to každému podarí.
     Po štyroch rokoch strávených v školských 
laviciach býva lúčenie ťažké. V našom smút-
ku, nostalgii nad tým, čo bolo, nás trošku 
upokojí uvedomenie si, že, aj keď niečo 
veľmi pekné končí - jedna dôležitá kapitola v 
našom živote, ďalšia kapitola sa otvára a už o 
zopár dní ju aktívne začneme čítať a prežívať. 
A práve za to, že sme na ňu dostatočné pri-
pravení, môžeme ďakovať vám, milí rodičia, 
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pretože bez vás by sme tu dnes určite neboli. Ďakujeme vám za vašu výchovu, nekonečnú lásku a podporu v 
tých najťažších chvíľach, kedy sme si už mysleli, že načierame na dno svojich síl. Vieme, že sa vám tá ochota 
a pomoc v dostatočnej miere vráti a že na nás budete môcť byť hrdí.
     Ďalšie poďakovanie patrí vám, milí učitelia. Bez vás by sme tu síce mohli byť, ale nevedomí a bez maturit-
ných vysvedčení. Práve vy ste boli tí, ktorí nás všetko naučili, vždy nám ochotne poradili. Veľmi si to vážime 
a dúfame, že na nás budete spomínať v dobrom, tak, ako my na vás.
     Obrovská vďaka patrí nášmu zriaďovateľovi, Železiarňam Podbrezová a.s. Zriaďovateľovi školy, ktorá 
nám dala všetko, čo si len študent môže priať: príjemný, kvalitný a moderný priestor na vzdelávanie a rôzne 
ďalšie výhody, ktoré na iných školách nie sú vôbec samozrejmosťou. Nikdy na túto školu preto nezabudneme.

Michaela Starke
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Kde bolo - tam bolo...

     V dňoch 18. – 20. marca sa na Súkromnom gymnáziu a Súkromnej 
strednej odbornej škole hutníckej Železiarne Podbrezová konali písomné 
maturitné skúšky, ktorých hlavnými aktérmi sa stali žiaci končiacich 
ročníkov. Maturitné skúšky prebehli pokojne a bezproblémovo. Organizačne 
boli zvládnuté na jednotku, za čo treba pochváliť hlavne zástupkyne oboch 
škôl, p. PaedDr. Katarínu Zingorovú a p. Ing. Annu Čukanovú.
  Atmosféra v triedach sa spočiatku dala krájať nožom, čo je pri 
takej, pre budúcnosť žiakov dôležitej skúške, pochopiteľné, no po prečítaní 

prvých otázok a zadaní sa ovzdušie v 
triedach zmenilo na príjemné a pra-
covné. V utorok (18. marca) sa maturitné skúšky niesli v znamení slov-
enského jazyka a literatúry, v stredu (19. marca) na školách zavládli 
cudzojazyčné pomery a vo štvrtok (20. marca) sa Súkromného gymnázia 
zmocnila železná logika matematiky. Maturitných skúšok sa zúčastnilo 
94 žiakov, 62 žiakov z odbornej školy a 32 žiakov z gymnázia.
 Z mnohých žiakov žiarila po skúškach spokojnosť so sebou, z niek-
torých kritickosť k sebe a k svojmu výkonu, ale viera a presvedčenie v 
úspešné absolvovanie písomnej maturitnej skúšky nezomrela v nikom.
 Priebeh prvých dvoch maturitných dní možno rozdeliť do dvoch etáp. V 

prvej a náročnejšej etape žiaci od 945 písali test, ktorého dôležitou súčasťou bolo čítanie textu s porozumením. 
Žiaci vpisovali svoje odpovede do špeciálnych tlačív, odpoveďových 
hárkov, dvojakého druhu: do jedného zaznačili svoju voľbu zo štyroch 
možností krížikom a do druhého vpisovali celé slová. Hárky, do ktorých 
žiaci vpisovali slová, sa hodnotili hneď v ten deň na škole pod dozorom 
pedagóga z inej školy, ktorého ako dozor určil Obvodný úrad v Banskej 
Bystrici. Takto mal každý predmet písomnej maturitnej skúšky externý 
dozor z inej školy. Na maturitné skúšky dozeral na každej škole jeden 
predseda školskej maturitnej komisie, ktorý taktiež musel byť nomino-

vaný z inej školy. Komplexné hodnotenie 
oboch odpoveďových hárkov a ich výslednú klasifikáciu zastrešuje Národný 
ústav certifikovaných meraní (NÚCEM), ktorý celú agendu okolo písomných 
maturít každoročne pripravuje a organizuje.
 Po absolvovaní testu a prestávke sa žiaci dostali k druhej etape skúšok, k 
písaniu slohovej práce. Témy slohových prác, zverejnené prostredníctvom 
Slovenského rozhlasu a internetových stránok MŠ SR, NÚCEM-u 
a Štátneho pedagogického ústavu, sa žiakom páčili a hneď sa vrhli do 
tvorivej činnosti.
     Najlepšie slohy si môžete 
prečítať v tomto čísle časopisu 
Lopejík na nasledujúcich stranách. 

Časopis bude vydaný počas mesiaca jún v printovej ale aj v 
elektronickej podobe na internetových stránkach škôl a stránke 
školskej knižnice. 
 Naši maturanti majú za sebou náročný týždeň, na ktorý 
určite dlho nezabudnú. V čase od 26. – 29. mája ich ešte naplno 
vyťažili ústne maturitné skúšky. Táto druhá skúška dospelosti 
ich preniesla do sveta dospelých, do sveta zodpovednosti za 
seba, za svoj domov a za svoje činy.                                   -red-
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Písomné maturity
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Praktické maturity
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Aký pocit máš z písomných maturitných skúšok?
Moje pocity sú veľmi pozitívne. Maturita Slovenského 
jazyka bola jednoduchá a aj téma na sloh. Myslel som 
si, že to bude ťažšie. Nebolo to tak strašné, ako to 
na prvý pohľad vyzeralo. Ja osobne som si vybral 
rozprávanie. Keďže väčšina žiakov si vybrala tému 
rozprávania, použil som v slohu retrospektívu, aby 
to malo niečo navyše. Avšak anglický jazyk už nebol 
tak jednoduchý, ako som očakával. Síce téma bola 
jednoduchá „Môj vysnívaný dom“, ale test bol veľmi 
náročný. Keď začala prvá časť testu, mal som obavy, 
či ho vôbec spravím. Nejako som to zvládol, ale ne-
bude to najlepšie. Nechám sa prekvapiť.

Patrik Varl 

Môj názor na tohtoročné písomné maturity zo sloven-
ského jazyka je, že testy boli po minulé roky ľahšie. 
Nebolo tam nič, čo by sa nedalo zvládnuť, ale vďaka 
časovej tiesni a zavádzajúcim otázkam sa tam dalo 
urobiť veľa zbytočných chýb, ktoré môžu neskôr 
mrzieť. Myslím, že 90 minút na písomnú maturitu zo 
slovenského jazyka určite nestačí. Ja osobne som mala 
tento problém a na niektoré ukážky mi už jednoducho 
nezostal čas a na rad prišlo len zbrklé krúžkovanie. 
Ostáva mi už len dúfať, že spoň nejaké odpovede z 
nich budú správne. Na druhej strane slohové témy, 
ktoré sme mali, to zachránili. Bolo si z čoho vybrať.

Michaela Starke 

Písomná maturita bola prvou časťou maturitných 
skúšok, ktoré sú povinné pre každého štvrtáka. Každý 
z nás sa na ňu poctivo pripravoval a venoval každú 
voľnú chvíľu štúdiu. V deň maturít sme boli všetci 
odhodlaní a plní vedomostí. V prvý deň bola pre nás 
pripravená písomná skúška zo slovenského jazyka. 
Zhodli sme sa, že sme mali aj trochu šťastie, pretože 
otázky boli naozaj jednoduché a zrozumiteľné. Na 
druhý deň na nás čakala maturita z cudzieho jazyka. 
Test bol ťažký aj napriek tomu, že sme boli dôkladne 
pripravení. Posledný deň nasledoval test z matema-
tiky. Zúčastnili sme sa ho len štyria a museli sme sa s 
ním popasovať. Našťastie nás pani učiteľka Roľková 
pripravila dôkladne a očakávame dobré výsledky.

Martin Nikel  
Môje pocity sú zmiešané. Myslím si, že test nebol 
až taký ťažký a dalo sa to zvládnuť, no kedže sme 
si nestíhali čítať poriadne ukážky, dalo sa tam urobiť 
dosť veľa chýb a úplne zbytočných. Som toho názoru, 
že na písomnú časť maturít by sa malo dať viacej času. 
Pred koncom testu som nemala dokončené a prečítané 
asi dve ukážky, takže jediné, čo mi ostalo bolo tipo-
vanie. Nehovorím, že som nespokojná, ale nie som 
ani spokojná. Myslím si, že som to mohla napísať aj 
lepšie. Takže, ako som už spomenula, moje pocity 
sú dosť zmiešané. Uvidíme ešte, ako sme napísali 
slohy. Témy na sloh boli už viacej prijateľnejšie a 
jednoduchšie. Verím, že to dopadne všetko dobre. 

Simona Štulajterová 
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Príbehy našich exmaturantov

John
     Na mesto dopadá tma. Z ulíc sa vytrácajú ľudia. Vonku pofukuje vietor, zatiaľ čo chladné kvapky dažďa 
bubnujú na chodník a zmáčajú lístie. Je jeseň, John pofajčieva cigaretu, odchlipkáva si z kávy s pohľadom up-

reným na mestskú panorámu. V ústach má Saharskú púšť a srdce prázdne 
ako peňaženku pred výplatou.
     Akokoľvek sa snaží zabudnúť, stále na ňu musí myslieť. Odvtedy, čo 
sa naposledy videli, prešiel už dlhý čas. Bolo to v lete 2003, keď sa po 
prvýkrát stretli. John nikdy nemal šťastie v láske a postupom času nadobu-
dol pocit, že mu je súdené zostať do konca svojho života sám. Mnoho žien 
sa o neho síce zaujímalo a očividne javilo záujem sa s ním stretnúť, no on 
na ich koketovanie reagoval odmerane, alebo nereagoval vôbec. Uzavrel 
sa do svojho sveta, do ktorého si vpustil len malý okruh ľudí. Zvykol si na 
samotu, pokoj nachádzal v hudbe, ktorej sa venoval popri práci. Hrával na 
piane, ktoré mu daroval otec ešte tesne predtým, než umrel.
     Spočiatku John hrával len sám pre seba, nestál o obdiv, nepotreboval 
publikum. Nastali ťažké časy a John stratil prácu. Zostali mu peniaze po 
zosnulom otcovi, no tie sa čoskoro minuli, a tak sa rozhodol svoj život 
zasvätiť hudbe. Každý piatok hrával v jednej malej kaviarni na rohu ulice, 
kde bývala ona. Tá žena, ktorá zmenila jeho život. Volala sa Chanell. Bola 
to jej obľúbená kaviareň a po práci si tam rada zašla posedieť na šálku 

kávy. Vždy mala problém nájsť si muža, jej vzťahy boli krátkodobé, no napriek tomu verila, že na ňu čaká 
niekde ten pravý.
     Stalo sa to v jeden krásny augustový večer. Bola to láska na prvý pohľad. Akonáhle sa im skrížili pohľady 
vzplanul v ňom plameň a zamiloval sa. Netrvalo dlho a začali spolu chodiť. Boli to tie najkrajšie chvíle, aké 
John doposiaľ mal možnosť zažiť. To však ešte nevedel, že Chanell trpí rakovinou. Úspešne sa jej to darilo 
tajiť, no musela s pravdou von po tom, ako sa jej stav zhoršil.
     John svoj smútok utápal každý deň v alkohole. Ničila ho predstava, že to, čo po celý čas hľadal, má teraz 
stratiť. Chanell sa rozhodla, že ho opustí. Nie preto, žeby jej city ochladli, no nechcela, aby ju takto videl. 
Jedného večera sa bez slov vytratila z jeho života a jediné, čo mu po nej zostalo, boli spomienky, ktoré ho 
dodnes ťažia. John stále chodí do tej kaviarne a spomína na chvíle, ktoré spolu prežili. Každý večer sa za ňu 
pomodlí a dúfa, že sa tam hore raz stretnú a bude to také, ako kedysi.                         Michal Mikloško (IV.H)

Unesená
     Znova som o tom musela rozprávať, najprv policajtom, potom na súde alebo kamarátke. Opäť som to 
všetko videla. To, ako ma strhli z bicykla a naložili do starej dodávky na kúsku cesty pri priehrade, niekoľko 
metrov od domu mojej najlepšej kamarátky. Dnes už tadiaľ môžem prejsť peši, autom aj na bicykli. Ale tá 
chvíľa a to miesto sa mi už navždy bolestne vryli do pamäti. Na dátum 28. 2. 2005 nezabudnem nikdy. 
     Keď som v to ráno odchádzala do školy na bicykli, otec sa díval, kým som nezabočila na cestu k škole. 
Nebolo to ďaleko, nanajvýš dva  kilometre. Kamarátka Mirka ma ako zvyčajne čakala pri ich dome, odkiaľ 
sme spolu chodili do školy. V to ráno som ju tam ale nevidela. Pomyslela som si, že dnes ju možno odvezie 
mama autom. Vybrala som sa po ceste popri priehrade. Bolo asi pol ôsmej ráno. Začula som za sebou auto, a 
tak som sa uhla viac na pravú stranu.  Cítila som, ako sa tá stará dodávka blíži ku mne, otočila som sa a zbadala 
otvorené dvere a v nich stál muž a ďalší šoféroval. Ani sama neviem, ako sa to presne stalo, skôr som sa zľakla 

a inštinktívne som zavrela oči. Cítila som, ako ma niekto strhol, zakryl oči a ústa.
     Plakala som, mala som strach. Zasypala som toho chlapa otázkami, čo odo mňa 
chcú. Mlčali. Zrazu som cítila, ako mi niečo priložil k nosu. Ďalej si pamätám, že 
som sa zobudila v špinavej miestnosti, kde bola tma, špina a chlad. Nemala som ani 
tušenie, kde som. Vtom sa otvorili dvere. Dnu vošiel chlap, nevedela som, čo chcel. 
Bála som sa, kričala a plakala, no bol silnejší ako ja. Pichol mi niečo do ruky. Vedela 
som, že sú to určite nejaké drogy alebo nejaká látka, ktorá ma má omámiť. Vtom začal 
zo mňa strhávať šaty. Kopala som ho, bránila sa, no nič nepomohlo. Znásilnil ma.
     Takto to išlo skoro každý deň. Stále som sa ich pýtala, čo chcú, nech ma pustia, že 
to nikomu nepoviem. Vždy len mlčky odišli. Viem, že boli dvaja a striedali sa. Nosili 
mi jedlo a pritom ma znásilňovali. Už som sa niekedy nevládala brániť, mala som ka-
menný výraz, bola som úplne na dne. Rozmýšľala som aj nad tým, že sa zabijem, no 
stále som dúfala, že ma niekto nájde a zachráni. 

     Po tých dlhých šiestich mesiacoch fyzického a psychického týrania, bez toho, aby som čokoľvek vedela o 
tých mužoch, čo ma uniesli, ma konečne našli. Policajti vtrhli do tej špinavej pivnice, kde som ležala už skoro 
polomŕtva. Zobrali ma a naložili do auta. V nemocnici som strávila asi týždeň. Nechcela som sa s nikým o 
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tom, čo sa stalo, rozprávať. Ale nakoniec sa to vo mne zlomilo a ja som doktorke povedala, čo sa stalo a ako 
si pamätám ten osudný deň.
     Keď som zbadala svojich rodičov, bola som celá bez seba, no zároveň som vedela, že ma čaká najhoršie 
obdobie môjho života.  Už sú to skoro dva roky od únosu a tí špinavci už dávno sedia vo väzení. Dostali 
maximálny možný trest, no spomienky vždy ostanú. Dnes som z najhoršieho vonku.  Nik mi nepripomína tú 
smutnú udalosť, ktorá sa stala. Mám skvelú kamarátku, Mirku, skvelých rodičov a kopu ľudí, ktorí mi po-
mohli sa dostať z najhoršieho. Dnes už prechádzam okolo toho miesta, akoby sa nikdy nič nestalo. 

Simona Štulajterová (IV.H)

     Bolo piatkové skoré ráno, keď som začul zvuk budíka, ktorý pre mňa ohlasoval posledný deň v pracovnom 
týždni. Preto som sa s trochu väčšou chuťou postavil z postele a uvaril si vodu na kávu. Keď som sa obliekol 
a dopil posledný dúšok kávy, zobral som svoju tmavohnedú koženú tašku a vydal sa na cestu do práce.
      Zápcha v meste a ja v chladnom aute. Keď už som konečne dorazil na stanicu, bolo zhruba sedem hodín. 
Výťahom som sa vyviezol  na najvyššie poschodie, kde sa nachádzala moja kancelária.
      Zložky k prípadu boli porozhadzované po stole. Fotky viseli na stene, zápisník s menami podozrivých ležal 
v zásuvke a hlavné otázky, na ktoré som nevedel odpoveď, boli pohodené na čiernom koženom kresle, kde 

som ich od nervozity z celého prípadu nahnevane hodil. Keď som sa konečne po-
sadil do kresla, bolo niečo po pol ôsmej. Vzdychol som si a pustil som sa horlivo 
do práce. Tento prípad bol pre mňa výzvou, pretože išlo o trojnásobnú vraždu, za 
ktorou sa skrývalo veľa nevyriešených vecí, ktoré nedávali vôbec zmysel.
     Miesto činu bol starý opustený hangár. Nachádzal sa na okraji mesta, v kto-
rom mala trojica mladíkov sklad. Veci, ktoré sme našli v hangári, odpovedali 
veciam na ich túru do Álp. Väčšina z nich bola postriekaná krvou obetí a na niek-
torých sa nachádzali aj odtlačky zavraždených. Jedna z obetí mala na sebe džíny 
s pruhovanou košeľou, ktorá bola cela roztrhaná od bodnej zbrane, ktorou bola 
podľa všetkého horolezecká sekera. Ďalšie dve obete sa nachádzali v miestnosti 
na konci hangáru, kde mali sklad s vecami potrebnými na túru ako boli laná, 
horolezecké prilby, kyslíkové masky a mnoho ďalších vecí. Tieto dve obete boli 
usmrtené bodnými ranami, ktoré sa nachádzali v oblasti hrudníka. To ma dovied-
lo k záveru, že sa nejednalo o vraha, ktorý by konal v záchvate zúrivosti. Skôr 

išlo o človeka, ktorý si všetko dopredu naplánoval.
       Ďalšia otázka bola tá, že toto nemohol zvládnuť sám. Zabiť troch mladíkov a z toho dvoch v jednej miest-
nosti, to by musel byť profesionál ako z amerických filmov. Podľa bodných rán súdny lekár potvrdil, že išlo 
o človeka s výškou do 185 cm, praváka. Tento páchateľ musel mať dostatok sily. Ako sa tam len páchatelia 
mohli dostať? Žeby ich obete poznali a vpustili ich dnu? Mali kľúč?
      Nič nedávalo zmysel. No potom som si spomenul na včerajší rozhovor s kolegom o univerzálnych kľúčoch, 
ktoré sa dajú vyrobiť len na zakázku. Napadlo mi, že páchatelia si tento typ kľúča museli niekde objednať. 
Preto som obvolal všetky inštitúcie na výrobu univerzálnych kľúčov. Moja otázka bola vždy jednoduchá, či si 
v poslednej dobe nedal u nich niekto vyrobiť univerzálny kľúč na typ dverí, ktoré som im nadiktoval. No nikto 
nič, akoby sa po nich zľahla zem. Rodičia obetí, s ktorými som hovoril v pondelok dopoludnia, boli zdrvení z 
toho, čo sa stalo. Každý z nich opakoval to isté, bol to dobrý chlapec, nikomu nikdy neublížil, nemal žiadnych 
nepriateľov. No ako je potom možné, že sú všetci traja mladíci mŕtvi?
     Zase som sa vrátil na začiatok a prezrel všetky fotky z miesta činu ešte raz. A vtedy mi skrsla iskra! Ako som 
si to mohol nevšimnúť, ja hlupák! Vo dverách do hangáru ostal kľúč, no nie univerzálny ale klasický, čiže im 
musela otvoriť jedna z obetí. Ale prečo by to robila? Jedine ak išlo o osoby, ktoré poznala, alebo ich očakávala 
pod inou zámienkou. Svedkovia opísali priebeh činu veľmi slabo. Niektorí počuli pišťať pneumatiky, iní zase 
videli čiernu dodávku, ktorá sa vyrútila veľkou rýchlosťou zo zákruty a pokračovala na sever. Poznávaciu 
značku si nepamätal ani jeden, no dvaja sa zhodli na tom, že išlo o auto z Bratislavského okresu.
     Divil som sa, čo by tu robili ľudia z Bratislavy, prečo by sa ľudia z Bratislavy trmácali cez pol Slovenska, 
aby niekoho zavraždili. Nedávalo to zmysel. Znovu mi napadla tá ich cesta do Álp. Preto som sa rozhodol, že 
navštívim rodičov zavraždených.
     Keď som pozrel na hodinky, bolo už 12 a ja o takomto čase chodím na obed aj so svojimi kolegami.
Preto som si zobral kabát a šiel do mesta na obed. Chvíľku sme kecali s kolegami o tom, ako prežijú víkend, 
čo plánujú. Ja som ostal ticho, pretože som ho plánoval prežiť pri telke s chipsami v ruke. Po obede som 
sa opäť vrátil do kancelárie, ale iba na skok. Zobral som si svoju hnedú koženú tašku a odišiel za rodičmi 
zavraždených. Položil som im zopár otázok, teraz už som vynechal otázky typu, či mal nepriateľov, ako sa 
správal a podobne, no moje otázky skôr smerovali na výlet do Álp.
     Každý z rodičov mi povedal niečo iné. Nie preto, žeby klamali, no preto, že im klamali ich deti. Keď som sa 
vrátil do kancelárie, urobil som si kávu. Prešiel som si ich letenky, ubytovanie, stravu a ďalšie výdaje. Všetko 
to stálo dosť peňazí a, kedže boli študenti a privyrábali si len občas, peniaze museli mať buď od rodičov, alebo 

Miesto činu
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požičané. Rodičia mi potvrdili, že im žiadne peniaze nedávali, vraj nebol ani dôvod, skôr naopak.
     Už bol podvečer, keď som sa pozrel do okna a uvidel, ako slnko zapadá. Zobral som si veci a odišiel som 

domov v pomyslení, že prežijem pohodový víkend. No ešte som nebol 
ani v polovici cesty, keď som si spomenul na ďalší dôkaz, ktorý by mi 
mohol dopomôcť k vyriešeniu prípadu.
     Na najbližšej križovatke som sa otočil a vrátil sa do kancelárie. Došlo 
mi, že letenky, ktoré si kúpili, musia byť zaplatené kartou a ak ani jeden 
z nich nemal dostatok financií na ich kúpu, musel ich kúpiť niekto, 
kto chcel ostať v tajnosti. Zavolal som na letisko, odkiaľ mali letieť a 
vyžiadal som si účet, cez ktorý boli letenky platené. Dostal som sa až 
k menu pána tohto účtu a hneď mi bolo všetko jasné. Neváhal som ani 
minútu a zalarmoval som všetky hliadky, ktoré mali službu. Rýchlo som 
naskočil do auta. Keď sme dorazili na miesto, kde bývala v rodinnom 
dome skupina mužov, bolo všetkým jasné, že sa jedná o priekupníkov 
drog. Policajné hliadky obkľúčili dom, neskôr vtrhli dnu a zneškodnili 
piatich mužov, ktorí mali v dome ukrytých 5 kíl neznámeho bieleho 
prášku a 3 kilá zelenej rastliny menom Marihuana.
     Všetkým bolo jasné, že traja mladíci sa zaplietli s drogovými dílermi, 

ktorým mali cez hranice pašovať drogy. Oni im mali zato zaplatiť pobyt v Alpách a každý z mladíkov mal 
dostať 10 000 Eúr no mladíci chceli z toho na poslednú chvíľu vystúpiť, a to sa nepáčilo drogovým dílerom, 
ktorí ich prišli zabiť, aby sa nik nedozvedel, o čo sa jedná.                                           Vladimír Vaštík (IV.G)

Dojmy z ústnej maturitnej skúšky
Ústna časť maturitnej skúšky dopadla nad moje 
očakávania. Priznám sa, že som sa na jej prípravu 

nevenoval dostatočne. Mal som 
určité obavy, ako dopadne, 
mojou prioritou bolo úspešne 
zmaturovať za každú cenu, teda 
aj za cenu horšej známky. Kedže 
som mal potrebnú dávku šťastia 
pri výbere otázok, tak som to zv-
ládol takmer na výbornú.

Tomáš Černák

Ustne maturity boli pre mna o niečo ťažšie, kedže 
som veľký trémista a v stres-
ových situáciách mám problem 
spomenúť si na niektoré veci, 
ale myslím si, že dopadli veľmi 
dobre, ale známa fráza maturita-
formalita neplatí:), treba sa učiť 
a byť pripravený :)

Milan Jankov

Celý štvrtý ročník ubehol ako voda. Prišli písomné 
maturity a naozaj veľmi rýchlo za nimi aj ústna časť 

maturitnej skúšky. Bola som 
veľmi nervózna a mala strach, 
ako to všetko dopadne, ale to 
asi každý, koho čakala veľká 
skúška dospelosti. V porovnaní s 
niektorými spolužiakmi som ma-
turovala len dva dni, takže som 
si mohla vydýchnuť o niečo skôr. 

Našťastie to všetko dobre dopadlo a teraz sa môžem 
tešiť z vysvedčenia a z pekných známok.

Michaela Starke

Ústne maturitné skúšky boli trošku 
ťažšie, čo sa týkalo psychiky a 
trémy, ale tá po vstúpení do mi-
estnosti, kde sa skúšalo, opadla a 
všetko dopadlo taktiež nad moje 
očakávania. :)

Peter Gajan

Po poslednom zvonení som sa 
pustila do učenia. Akademický týždeň prešiel rýchlo a 
bol plný učenia, niekedy som si myslela, že to celé ani 
nestihnem. Pred mojou prvou skúškou som mala veľký 
stres a obavy. Tie však opadli, keď som vstúpila dnu 

a vytiahla si otázku. Sadla som si 
za stôl a robila som si prípravu. 
Mala som šťastie, vybrala som 
si dobré otázky, ktoré som ve-
dela, hneď som sa cítila lepšie. 
Keď som si sadla pred komisiu 
a začala rozprávať, myslela som 
si, že budem viac v strese, no išlo 
to v pohode. Komisia bola veľmi 

milá a usmievavá, panovala dobrá nálada a človek 
sa cítil lepšie. Myslím si, že je základ ak sa človek cíti 
dobre, ale hlavne si musí veriť! .. Je to stres, strach, 
obavy, no, keď bude po všetkom, človek si povie, prvá 
skúška nášho života je za nami a zvládli sme ju.

Simona Štulajterova
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Posledné zvonenie

Každé ráno skoro vstávať,
mamke ráno z cesty mávať.
100 schodov si hneď ráno dať,
každý to tu musí milovať.

Od prváku som tu sedel,
aby som aj niečo vedel.
Zistil, čo je riadna drina,
v Boha ruky stále spínal. Do noci sa stále učil,

svoje telo nechtiac mučil.
Jasné, že to nie je pravda,
učiteľom sa to však ráta.

Pred maturou svätých prosil,
aby dali mi oni síl.
V deň skúšok celý spotený,
v tvári isto zronený,

Maturitu som však spravil,
tatko ma aj hneď obdaril.
Zrazu prišla krásna veta,
tamto je tvoja babeta.

Kvietok, Turňová
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SSOŠH

IV. G
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Priania všetkým štvrtákom

IV. B
SSOŠH

Vážení absolventi, práve prežívate chvíle, ktoré ste si veľakrát predstavovali - ukončenie strednej školy, ma-
turita.... Každé dieťa sa teší, že sa stane veľkým, že opustí svojich rodičov, tak aj vy túžite byť dospelými. 
Nastal už váš čas, vymanili ste sa spod ochranných krídel školy a vrháte sa s veľkými očami do života. Boli 
to práve naše školy, ktoré vám otvorili svoje brány, aby z ustráchaných žiakov vypestovali vyspelých absol-
ventov. Dnes v nás ožívajú spomienky. Ako by sme mohli zabudnúť na vyľakaných prváčikov, v ktorých sme 
vzbudzovali úctu, možno aj rešpekt. Boli sme to my, ktorí sme vás pochválili i pokarhali, ukázali vám vaše 
plusy i mínusy. Naučili sme vás, aby ste ostali samými sebou a nepretvarovali sa. Bolo krásne zistiť, že v 
každom z vás sa ukrýva jedinečná osobnosť, ktorá je pripravená vzlietnuť v ústrety niečomu novému a dosiaľ 
nepoznanému. Želám Vám, aby sa váš život skladal z radostných okamihov. Nuž, vykročte do sveta plného 
prekvapení a nájdite v ňom svoje šťastie.                                                             p. riad. Ing. Anna Pavlusová

***          ***           ***
Drahí moji štvrtáci, už je to tak, že naše cesty sa rozišli rôznymi smermi, a to mi je ľúto, pretože mi budete 
vážne chýbať. Už teraz mi je smutno, ale taký je život. Vás čaká dospelosť a mňa samota bez vás. Nikdy na 
vás nezabudnem, nikdy, nikdy. Prajem vám, aby sa vám darilo, aby sa k vám všetci správali tak pekne, ako vy 
ku mne. Dúfam, že budete v živote šťastní a spokojní a že ma prídete často pozrieť. Ja budem čakať.

Mgr. Erika Geciová
 ***          ***           ***

    Terajším maturantom by som chcel popriať príjemné a ničím nerušené prežitie letných prázdnin. Dúfam, 
že maturity vám dopadli podľa Vašich predstáv a zjednodušia vám cestu na vami vybrané a vysnívané vysoké 
školy alebo pracoviská. 
     Nemali by ste zabúdať, že úspešným zvládnutím maturitných skúšok vaše štúdium nekončí, práve naopak.  
Maturity boli len takým slabým úvodom na to, čo vás čaká na vysokých školách alebo na pracoviskách. Aj na 
vysokej škole si užijete veľa zábavy, no občas je potrebné priveľmi nakúkať do knižiek. Veľmi veľa vecí však 
zúžitkujete práve z toho, čo ste sa naučili na vašej a zároveň aj mojej strednej škole. Tí, ktorí sa pripravovali 
svedomitejšie na každú hodinu, to budú mať o to jednoduchšie, pretože rozsah štúdia na SG ŽP zasiahol asi 
každú oblasť, s ktorou sa stretnete aj na vysokých školách. 
     Musím sa priznať, že ja som k tým svedomitejším študentom nepatril. No aj tak s úsmevom spomínam 
na staré dobré časy, ktoré som trávil na gymnáziu. Až na vysokej škole pochopíte a hlavne oceníte prístup 
učiteľov na SG ŽP.

Andrej Vágner (bývalý žiak IV.H)
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MATURITNÉ SLOHY

     Španielsko
Blížil sa koniec školského roka a na tvári mojich priateľov a 
spolužiakov som videl krásny úsmev, ktorý nasvedčoval, že nás čakajú 
dva mesiace prázdnin. Ja osobne som bol veľmi nadšený a šťastný. 
Počas tohto obdobia, ktoré ma čakalo, som mal naplánovaných viace-
ro udalostí. Boli to všelijaké udalosti s mojimi najlepšími kamarátmi, 
rôzne výlety a akcie. No najviac zo všetkého som sa tešil na udalosť, 
ktorá navždy ostala v mojej pamäti.
     Po týždni prázdnin, ktoré som si začal maximálne užívať, mi 
môj otec oznámil fantastickú správu. Oznámil mi, nech si poobede 
pobalím všetky veci, že ráno letíme do Španielska. Moja prvá reakcia 
bola dosť čudná, keďže som vôbec netušil, o čo ide. Všetky veci som 

si pobalil a na druhý deň sme s otcom leteli do Španielska priamo z hlavného mesta, Bratislavy. Bol som plný 
očakávaní a netušil som vôbec, čo si pre mňa môj skvelý otec pripravil.
     Počas letu mi otec oznámil, že letíme do Španielska kvôli futbalu a zúčastníme sa skvelého futbalového 
zápasu medzi dvoma svetovými klubmi, FC Barcelona a Real Madrid. Po príchode do Španielska som ostal v 
nemom úžase, s otcom sme sa ubytovali v jednom z najlepších hotelov a pomaly sa chystali na večerný zápas, 
ktorý sa hral v Barcelone na štadióne Nou Camp. Po príchode na štadión som bol úplne dojatý a v mojich 
očiach bolo možné vidieť aj slzy šťastia. Jednoducho, ten pohľad mi vyrazil dych.
     Zápas sa začal. Sedemdesiattisíc  divákov vytvorilo fantastickú atmosféru. Po ihrisku sa pohybovalo mnoho 
futbalistov, ktorí v dnešnej dobe patria medzi elitu svetového futbalu, napr. Lionel Messi z Barcelony alebo 
Cristiano Ronaldo na strane Realu Madrid. Zápas sa hral vo vysokom tempe s množstvom šancí na obidvoch 
stranách, no skončil víťazstvom domácej Barcelony. Tento deň ostane v mojej pamäti až do konca života. Ja 
osobne som tiež futbalista, konkrétne brankár, a takýto zápas dokáže človeka motivovať a dodať veľa energie 
do ďalšej práce. Možno raz práve ja budem hrať takýto veľký zápas na takomto krásnom štadióne so skvelou 
atmosférou. Po skončení skvelého dňa som sa poďakoval otcovi a povedal mu, že mi pripravil najkrajší zážitok 
na celý život. Pobyt v Španielsku sme si ešte predĺžili, navštívili sme viacero krásnych miest, reštaurácie a 
rôzne obchodné centrá. Na pamiatku som si kúpil originálny dres Barcelony a šál ako pravý fanúšik.
     Po určitom čase nás čakal návrat naspäť na Slovensko. Let bol úplne v poriadku a šťastne sme pristáli v 
Bratislave. Obdobie, ktoré sme zažili, musím zhodnotiť veľmi pozitívne, veľa mi to dalo a ostali mi krásne 
spomienky. Prázdniny pokračovali ďalej, ja som sa zapojil do tréningového procesu a naplno zarezával s 
mojimi spoluhráčmi.                                                                                                          Patrik Babiak (IV.G)

Na ten pohľad nikdy nezabudnem
    Považujem sa za človeka, ktorý je dochvíľny a svoju prácu berie vážne. Inak to 
nemalo byť ani v ten osudný deň, ktorý si asi už navždy budem pamätať.
     Bolo sedem hodín ráno, keď ma zobudila moja obľúbená pesnička od speváčky 
Inny-Sun is up. V rádiu som počula hlásateľku, ako hovorí: „Dnes nás opäť čaká 
slnečne počasie s teplotami nad 30°C.“ Pomyslela som si, že dnes bude zase jeden z  
tých nepríjemných horúcich dní. Leto som milovala, no vždy som radšej bola skrytá 
v tieni, kde bola teplota prijateľnejšia. Vstala som z mojej postele a otvorila som 
balkónové dvere. Do izby vstúpil príjemný ranný vánok. V kuchyni, som si pripravi-
la cereálie s jogurtom a ovocím. Potom som sa chytro obliekla a „letela“ do práce. 

     Pracujem pre televíziu JOJ ako redaktorka pre večerné televízne noviny. Sadla som do svojho auta, zapla 
rádio a pobrala som sa do práce. Cestou do práce prechádzam popri ceste lemovanej krásnymi stromami. Na 
konci cesty sa nachádza priekopa. Veľa ľudí tade chodí nad povolený limit. Bolo osem hodín ráno, keď som 
zrazu zbadala niečo podozrivé. Nevedela som, čo to je, no, ako som sa približovala bližšie, zistila som, že to 
je spätné zrkadlo z auta. Pomyslela som si, nič zvláštne, niekomu proste odpadlo spätne zrkadlo. No o pár 
metrov ďalej som zbadala koľaje od auta. Zastala som na krajnici a rýchlo som sa šla pozrieť, čo sa asi stalo.
    To, čo som videla, mám stále pred očami. Auto, ktoré bolo prevrátené v priekope, z ktorého som počula 
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výkrik: „Pomóc, pomôžte nám niekto!“ Zbehla som dole k autu. V aute bola žena s malým dieťaťom, no to 
nereagovalo. Pomyslela som na to najhoršie. Cítila som sa hrozne, no napriek tomu som zachovala chladnú 
hlavu a začala som sa ženy pýtať: „Ako sa vám to stalo? Ste v poriadku? Bol s vami ešte niekto?“ Žena 
plakala, no zvolala: „Motorkár, motorkár!“
     Vtedy som „skamenela“. Zistila som, že toto je vážnejšie, než sa zdalo. Vybehla som naspäť k ceste. 
Nanešťastie nik nešiel okolo. Poobzerala som sa okolo seba a vtedy som to uvidela. Na druhej strane cesty, 
niečo cez päť metrov za mojím autom, som videla čiernu motorku a vedľa nej telo. Ani neviem, ako rýchlo 
som sa tam dostala, okamžite som sa začala pýtať to isté ako tej pani. Muž však nereagoval. Ubehli len tri 
minúty, no mne to prišlo ako večnosť. Vytiahla som z vrecka mobil a zavolala na núdzovú linku.
     „Haló, prosím vás, našla som muža na motorke, je v bezvedomí, takisto aj ženu v aute, ktorá reaguje, no jej 
malý syn nie. Prosím, pomôžte mi!“ S plačom som hovor ukončila a čakala na príchod záchranky a policajtov. 
Po ani nie desiatich minútach prišla záchranka.
    „Tam sú, v priekope. Pomôžte im prosím.“ Hneď za záchrankou prišli policajti. Vypočúvali ma, pýtali, čo 
sa stalo, no nevedela som im odpovedať: „Šla som cestou do práce, uvidela koľaje od auta. Žena z auta mi 
povedala, že je tu ešte aj motorkár, ktorý je taktiež zranený.“ Bola som v šoku, preto ma lekár radšej prezrel, 

no povedal, že budem v poriadku. Spýtala som sa: „Ako 
sú na tom? Žijú?“ Znova som mala pocit úzkosti. Lekár 
povedal: „Nebojte sa, všetci sú v poriadku a stabilizovaní. 
Motorkár má zlomené rebrá a žena utrpela ranu do hlavy a 
jej syn je takisto stabilizovaný.“ Kameň mi padol zo srdca. 
Že všetci prežili.
     Zavolala som do práce, povedala im, čo sa stalo. Hrdlo 
som mala stiahnuté, ale predsa som sa spýtala zdravot-
níkov: „Mohla by som ísť, prosím vás, s vami do nemoc-
nice?“ Zobrali ma bez väčších problémov. Neskôr som 
mohla navštíviť tú pani z auta spolu s jej synčekom. Ležali 
v nemocničnej izbe.

     „Dobrý deň“, povedala som. „Som veľmi rada, že ste v poriadku.“ „Dobrý deň, pani Švantnerová, poďte 
ďalej,“ povedala. „Moje meno je Alica Hovorková a toto je môj syn Sebastián. Sme vám nesmierne vďační 
za pomoc,“ dodala.
     „Nemáte za čo, pani Hovorková,“ povedala som spokojne.
     V tom niekto zaklopal. „Príjemný večer prajem,“ ozval sa mužský hlas. Bol to ten motorkár. Sedel na 
vozíku kvôli jeho zlomeninám. „Ďakujem za pomoc a mrzí ma to.“
     „Poďte ďalej, pán Jančo,“ povedala Alica.
     „Prišiel som sa vám ospravedlniť za dnešný deň. Neviem, ako sa to stalo. Neviem si to vysvetliť.“ Neskôr 
sa ukázalo, že dostal mikrospánok, a vbehol do protismeru. Ali-
ca zvrtla volant na druhú stranu, aby predišla zrážke. Sama však 
skončila v priekope aj s jej synom. Pán Jančo a Alica sa dohodli, že 
to nebudú riešiť súdnou cestou, preto uzatvorili vzájomnú dohodu. 
Obaja si dali polovicu peňazí z celkovej škody. 
     Som rada, že to dopadlo šťastne. Dnes dokonca viem, že sa pravi-
delne navštevujú u nich doma. Aj ja sa s nimi stretávam, pretože 
nás to spojilo až do konca života. Odvtedy sa na život pozerám 
inak. Vážim si každý deň, minútu a sekundu. Uvedomila som si, 
aký je život zraniteľný a ako rýchlo oň človek môže prísť. Ten deň, 
to miesto a ten pohľad mi vyrazil dych a bude ma prenasledovať do 
konca života. Snažím sa na to nemyslieť, no keď každý deň chodíte 
okolo toho miesta, je ťažké zabudnúť. Verím, že podobný zážitok 
už nikdy v živote nezažijem.              Simona Štulajterová (IV.H)
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Slávnostné chvíle vyraďovania absolventov Súkromnej strednej odbornej školy hutníckej a 
Súkromného gymnázia Železiarní Podbrezová. Dôstojne sa so štvrtákmi rozlúčil generálny 
riaditeľ ŽP - Ing. Vladimír Soták, minister školstva - PhDr.  Dušan Čaplovič DrSc., riaditeľka 
školy  Ing. Anna Pavlusová, učitelia, majstri, rodičia a široká verejnosť.

Slávnostné vyraďovanie štvrtákov
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Kika

      Bola streda, vonku krásne svietilo slnko, ľudia si celí bez seba užívali príchod 
teplého letného počasia. No pre mňa a ďalších päťdesiat ľudí bol  tento deň pred-
sa len niečím neobyčajný. Čakali nás prijmacie skúšky na Gymnázium Martina 
Kukučína v Revúcej. Medzi uchádzačmi o štúdium bolo mnoho mojich priateľov, 
no jednu osobu som vtedy videl prvýkrát. Krásne dievča, ktoré mi doslova vyrazilo 
dych.
     Sadli sme si do triedy a pamätám si, že všetci mali poriadnu trému, ktorá 
sa potom u mňa ešte poriadne vystupňovala po tom, ako si ku mne sadla ona, 
Kristína. Ten  moment, keď som jej prvýkrát povedal: „Ahoj, volám sa Peťo,“ a 
ona odpovedala, „Ahoj, ja som Kika,“ bol úžasný. Postupne  zo mňa celý stres opa-
dol, čo znamenalo, že na školu som bol prijatý. Taktiež ma veľmi zaujímalo, ako je na tom dievča, z ktorého 

som bol úplne paf. To sa mi však zistiť nepodarilo a musel som 
čakať až do začiatku školského roka. 
     Nakoniec som sa  dočkal.  Keď som vstúpil do triedy, bola 
tam aj ona. Bol som  nadšený z novej školy, z nových priateľov, 
no hlavne z nej. Okamžite  sa z nás stali skvelí kamaráti. 
      Preskákali sme spolu mnoho dní, vecí, zažili množstvo krás-
nych zážitkov. Po čase som sa rozhodol odísť z Revúcej. Odísť 
do Podbrezovej a žiť svoj sen. Sen futbalistu.
     Myslím, že  to prišlo v tej najnevhodnejšej chvíli. Príchodom  
do nového prostredia som si začal uvedomovať mnoho vecí, 
medzi ktorými bolo aj zistenie, že mi na Kike záleží viac, ako 

som si myslel. Ona môj odchod znášala celkom dobre. Stále sme boli v kontakte, stretávali sme sa  a pre mňa 
to znamenalo každým dňom viac a viac.
     Naše stretnutia sa dostali až do fázy, keď som jej už musel naznačiť, že z mojej strany je to niečo viac ako 
len obyčajné priateľstvo. Tento okamih znamenal veľký zlom v našom vzťahu. Pamätám si, ako mi povedala: 
„Mám ťa veľmi rada ako kamaráta na to, aby z toho mohlo byť niečo viac.“ Bolo to pre mňa veľké sklamanie. 
Prestali sme  sa stretávať, volať si, či písať. Všetko bolo zrazu preč.
     Rok po tom, ako sme sa poslednýkrát videli, som šiel s jej bratom na kúpalisko. Úplnou náhodou tam bola 
aj ona. Pozdravili sme sa a šli ďalej. Po chvíľke 
sme sa k sebe znovu dostali a ona sa dozvedela, 
že večer robím na chate bazénovú párty. Bolo 
mi hlúpe nepozvať ju. Približne o piatej večer sa 
všetci dovalili a nechýbala ani Kika. Bol to skvelý 
večer. A všetko medzi nami po takom dlhom čase 
nabralo rýchly spád. Opäť sme sa začali stretávať a 
pozval som ju na ďalšiu chatovú akciu. Tá skončila 
najkrajším bozkom a zaspávaním v živote. V mo-
jom náručí ležala žena, ktorú som tak veľmi mi-
loval. Hneď ďalší večer sme sa už stretávali spolu 
sami. Nádherný letný večer, krásna prechádzka s 
najúžasnejšou  ženou na svete. Úplne najkrajšia 
vec bola, keď som z jej úst prvýkrát počul: „Ľúbim 
ťa.“ Zmenilo mi to úplne celý život.
    S láskou môjho života sme spolu dodnes, už druhý rok. Ukázala mi, aký je krásny život a hlavne, kde sú 
ľudské hodnoty a ako je potrebné vážiť si ich. Budem sa snažiť, aby bola  najšťastnejšou ženou dovtedy, kým 
to len bude možné. Mám pri sebe poklad, ktorý si budem strážiť do konca života. Presne tak, ako sa hovorí: 
„Najväčším šťastím v živote muža je, keď môže žiť pre ženu, kvôli ktorej by bol ochotný zomrieť.“ 

Peter Gajan (IV.G)
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Viktória
    Bolo to také obyčajné nedeľné ráno. Celá rodina sme sa zišli pri stole a, keďže boli prázdniny, diskutovali 
sme o tom, ako využijeme posledný týždeň. Sestre Viktórií sa páčil návrh ísť do aquaparku a niekde sa na celý 
týždeň ubytovať. V podstate sme všetci súhlasili, až na najmenšieho člena rodiny, našu malú Janku. Navrhla, 
že by sme sa mohli ísť niekde sánkovať. My, dospelí, samozrejme, lyžovať. Keďže sme na veľkej rodinnej 
lyžovačke ešte nikdy neboli, malá Janka nás presvedčila a my sme sa teda vybrali na týždňové dobrodružstvo 
so snehom. Otec nám vybavil ubytovanie v úžasnom hoteli, pretože majiteľ hotela bol jeho kamarát. Už ani 
neviem, ako sa to lyžiarske stredisko a hotel volali, no pamätám si, že tam bolo nádherne. Všetci sme sa cítili 
fajn a užívali si dovolenku.
     Najmä staršej sestre, Kike, sa tam páčilo, keďže práve v tom čase boli vedľa nás ubytovaní mladí futbalisti. 
Každý  deň bol pre nás skvelý, až na jeden. Spočiatku to bol deň ako všetky ostatné. Nádherný sneh všade oko-
lo nás a teplé lúče slnka nad nami. Viktória nebola práve najlepšia lyžiarka, a tak 
som sa väčšinou pohyboval v jej blízkosti, keďže sme mali o ňu strach. Pamätám 
sa, že to bola naša posledná jazda v ten deň. Prvá šla sestra a za ňou ja. V okamihu 
začala nekontrolovateľne zrýchľovať a, keďže  sa bála, neskôr aj kričať. Všetko sa 
zbehlo strašne rýchlo, no na ten pohľad nikdy nezabudnem.
     Zrazu ležala nehybne vedľa obrovskej skaly. Bol to pohľad, ktorý mi vyra-
zil dych a ja som nevedel, čo robiť. Pribehol som k nej, prihováral sa, no vôbec 
nereagovala. Bola v bezvedomí. Nikdy v živote som nezažil taký strach. Utekal 
som dole svahom, čo mi nohy stačili, len aby som privolal rodičov a oni pomoc.
      Keďže stredisko bolo ďaleko od akéhokoľvek mesta, po sestru musel prísť 
vrtuľník. Dlho sme nevedeli, čo sa jej vlastne stalo a či bude v poriadku. Asi o ho-
dinu neskôr nám zavolali z nemocnice. Povedali nám, že má silný otras mozgu a že 
je to skutočne vážne. Náraz do skaly bol taký silný, že mohol vážne ohroziť jej život. Pamätám si, že sme sa v 
ten týždeň už vôbec nelyžovali, len smutne čakali, kedy nám niekto zavolá,  že ju môžeme vidieť.
         Zrazu zazvonil telefón a ja som ho zdvihol. Ozval som sa, no nik neodpovedal. Divné na tom bolo, že 
telefón zvonil stále, nech som robil čokoľvek.
      Po chvíli som sa náhle prebudil doma vo svojej posteli. Bol som úplne v pomykove, no hneď som pochopil, 
že to bol len jeden dlhý, zlý sen a že ten telefón bol v skutočnosti môj budík. V prvom momente mi nesmierne 
odľahlo. Keď som sa konečne upokojil, vstal som a obliekol sa. V ten deň som mal práve narodeniny, moje 
osemnáste. Ako každé ráno lenivým krokom som zišiel do kuchyne, premýšľajúc stále nad svojím snom. 
Všade bolo neobvyklé ticho.
       Prešiel som do obývačky a uvidel som niečo, čo mi vyrazilo dych. Tentokrát už skutočne. Stála tam celá 
rodina a hlavne živá a zdravá sestra, na stole obrovská torta. Vyobjímal som ich a rozplakal sa. Všetci sa 
čudovali, no vysvetlil som im môj sen a to, že moje slzy sú len slzy šťastia.
          Bol som neskutočne šťastný, že je všetko v poriadku a že môj zlý zážitok bol len snom. Nikdy ne-
zabudnem na ten pohľad, pohľad na moju rodinu. Bola to chvíľa, ktoré si človek nekúpi za žiadne peniaze 
sveta. Môj zlý sen a neskutočný pohľad, ktorý som zažil v sne, mi pomohol zažiť skutočný pohľad šťastia, 
ktorý mi naozaj príjemne vyrazil dych. Od tej chvíle je pre mňa každý pohľad na živú a zdravú rodinu  nád-
herný, pretože som sa naučil si ho vážiť.                                                                      Jaroslav Matula (IV.H)

Žena
    Bol krásny letný slnečný deň, teplota vystúpila na horúcich 35°C a pofukoval 
jemný vánok. Ľudia využili tento deň k oddychu a bol to ideálny deň na prechádzku 
v lese a športovanie.
     Ja som tento deň využil na šport. Veď prečo si neísť zabehať v taký pekný deň. 
Poobliekal som sa do novej športovej súpravy a na nohách som mal nové botasky 
krásnej modrej farby. Keď som vyšiel z domu, z okna kričala mama: „Nechoď sám, 
niečo sa ti stane!“ Ja som jej odvetil: „Čo sa mi môže stať?“ Bežal som po lúkach, 
lesoch nášho regiónu a obdivoval som krásnu prírodu, rozkvitnuté stromy. Vtáci si 
spievali, potôčik žblnkotal a divá zver sa pásla na lúkach. Nič nenaznačovalo tomu, 
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žeby sa mohlo niečo stať a zaskočiť ma.
     Ale  som sa mýlil. Z toho, čo som zbadal, som ostal 
zaskočený a nevedel som, čo mám robiť. Ten pohľad mi vy-
razil dych. Zbadal som ženu, ktorá ležala nechybne na zemi. 
Hlavu mala krvavú, ruku zlomenú a vedľa nej ležal zničený 
bicykel. Bol som taký vydesený a zaskočený, že som jej v 
danom okamihu nevedel pomôcť. Po chvíli som sa prekonal 
a pristúpil som k žene a vyskúšal som, či má pulz. Vydýchol 
som si. Žije. Skúšal som ju prebrať. Po chvíli sa žena na mňa 
pozrela a povedala: „Pomoc!“ 
     Ja som rýchlo z vrecka vytiahol mobil, ale bol vybitý. 
Vtedy sa ma zmocnila ničota. Nevedel som, čo mám skôr 
robiť, či bežať pre pomoc alebo tam ostať a čakať, či sa nie-
kto z lesa vynorí a pomôže nám.

     Žena stále opakovala: „Pomôžte mi.“ Začal som panikáriť.
     Žena mi povedala: „Chcem vodu!“ Spomenul som si, že neďaleko je potôčik. Neváhal som. Bežal som, čo 
mi sily stačili, aby som jej doniesol aspoň hlt vody. Keď som prišiel k potôčiku a zbadal som tam troch ľudí, 
veľmi mi odľahlo. Povedal som, aký mám problém a oni neváhali ani sekundu a išli mi pomôcť. Jeden z nich 
zavolal pomoc, ďalší ju zas ošetril, ďalší išiel vyzerať pomoc.
     Ja som ju utešoval a vravel: „Pomoc je na ceste.“ Žena sa usmiala. Konečne prišla pomoc. Ženu riadne 
ošetrili a vzali ju do nemocnice na vyšetrenie. V tom  momente som si vydýchol: „Je po všetkom.” Poďakoval 
som sa milým ľuďom, že mi pomohli a nenechali ma v tom samého. Keď som prišiel domov, celá rodina na 
mňa pozrela a spýtali sa: „Čo sa ti stalo? Prečo si taký vydesený?“ Povedal som im, čo sa stalo a vyrazilo im 
to dych. Najprv mi to nechceli veriť, ale po chvíli im došlo, že neklamem.
     Mama povedala: „Si skutočne odvážny, zachránil si ľudský život, ja by som na tvojom mieste skamenela a 
nedokázala by som jej pomôcť.” Odvetil som jej: „Nie je to len moja zásluha, že sme jej zachránili život. Keby 
som nestretol ľudí, tak to dopadne asi katastrofálne.”
     Táto skúsenosť mi ukázala, že ma môže zaskočiť či už dobrá alebo zlá situácia kedykoľvek a človek ostane 
stáť s vyrazeným dychom. Som skutočne rád, že sa všetko dobre skončilo. Kiežby sa každá takáto situácia 
skončila dobre, ale to nie je možné. Som rád, že som pomohol zachrániť život.

Filip Kramla (IV.G)
ON

    Dňa 15. 2. 2013 bolo pokojné sobotňajšie ráno. Vtáčiky spievali, vietor sa opieral o koruny a konáre stro-
mov, slnečné lúče jemne dopadali na zem. Všetko bolo pokojné. V tom mo-
mente som sa zobudila do krásneho rána. Svoj deň som začala tak, ako každý 
iný deň. Posadila som sa za kuchynský stôl a dala som si raňajky. Vtedy som 
ešte netušila, že táto sobota bude niečím výnimočná. 
     S kamarátkami sme sa deň predtým rozprávali o tom, že sa pôjdeme niekam 
zabaviť. Celý deň som sa tešila na večer a na zábavu. Večer som si obliekla to 
najlepšie, čo som vo svojom šatníku mala. Dohodli sme sa na deviatu hodinu 
večer, že sa stretneme pred kultúrnym domom, kde sa mala konať diskotéka.
     Keďže tohtoročná zima nebola veľmi chladná a na ten mesiac bolo pomerne 
teplo, všetky sme si obliekli sukne a obuli lodičky. O deviatej hodine sme sa 
stretli a vošli dnu do kultúrneho domu. Postavili sme sa k barmanskému pultu 
a objednali si drinky. Zaujala ma výzdoba, a tak som sa obzerala vôkol seba. 
Na lustri boli diskogule a na dlážke malé svetielka, ktoré blikali a menili farbu. 
Barmanke trvalo dlho, kým nám namiešala drinky, pretože tam bolo veľa ľudí. Ako som teda čakala a obzerala 
sa, všimla som si vo dverách svojho bratranca s kamarátom. Ostala som stáť v nemom úžase, s otvorenými 
ústami a srdce mi bilo, akoby mi išlo o život. Žiadna žena v miestnosti nemohla od neho odtrhnúť zrak. 
Bratranec aj s ním prišiel ku mne a predstavil nás.
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     Podal mi ruku, pobozkal ma na líce a povedal: „Ahoj, 
volám sa Michal, veľmi ma teší!“ V tej chvíli som mala 
pocit, že idem padnúť na zem, kolená sa mi podlamovali a 
takmer som zabudla, ako sa volám. Pozrel sa mi do očí a 
cítila som, ako medzi nami preskočila iskra. Kamarátky sa 
na mňa usmiali a povedali mi, že je to láska na prvý pohľad. 
Zasmiala som sa a povedala: „Keby to tak bola pravda!“ 
Celú noc som z Michala neodtrhla oči, bol ako magnet, ktorý 
ma veľkou silou priťahoval. Odvážila som sa prihovoriť mu. 
Dlhé hodiny sme sa rozprávali o našom detstve, o našich 
záľubách a o plánoch do budúcnosti.
     Potom však urobil niečo, čo som vôbec nečakala. Chytil 

ma za ruku, prisadol si 
bližšie ku mne a v tom 
momente pritisol svoje sladké pery k tým mojim. Cítila som sa ako v sied-
mom nebi, nohy sa mi rozochveli a opäť mi búšilo srdce. Michal mi doslova 
vyrazil dych tým, ako vyzeral a ako sa správal. Čas plynul rýchlo ako voda. 
O tretej hodine ráno sa diskotéka skončila a ja som sa musela s Michalom 
rozlúčiť. Vypýtal si moje číslo a on mi dal to jeho. Dúfala som, že mi zavolá, 
a tak sa aj stalo.
     Na druhý deň mi zavolal a dohodli sme sa, že sa stretneme. Pripadalo 
mi to ako pekný sen, no našťastie to bola realita. Stretávali sme sa každý 
deň, pretože býval len o dedinu ďalej, na Heľpe. Každým dňom sme sa viac 

a viac spoznávali a po dvoch mesiacoch sa ma opýtal otázku: „Chceš sa stať mojou priateľkou?“ Opäť som 
ostala v nemom úžase, ani som sa nenadýchla, no z mojich úst vypadlo jedno slovo, povedala som mu, „Áno.“ 
Bola som veľmi šťastná, že som stretla človeka, ako bol Michal. Odvtedy prešiel rok, no stále mám tie isté 
pocity, ako keď som ho uvidela prvýkrát.
     Na ten večer nezabudnem do konca svojho života, pretože Michal mi nielen vyrazil dych, ale aj priniesol 
šťastie, ktoré ma doposiaľ obchádzalo zo všetkých strán.

Nika Paceková (IV.H)
Veľkosť človeka

    „Veľkosť každého človeka sa meria jeho vlastnou stratou.“ Tento citát, ktorý vyslovil Alfred de Vigny, 
je podľa môjho názoru na veľmi hlboké zamyslenie. Určite s ním nie každý súhlasí, no ja osobne som 
presvedčený, že má pravdu.
     Chcel by som ale objasniť, čo to vlastne je tá spomínaná veľkosť človeka. Je úplne isté, že nejde o nejaké 
fyzické rozmery človeka, ale o niečo, čo sa nachádza uložené niekde hlboko vo vnútri v každom z nás. Som 
toho názoru, že veľkosť človeka určuje predovšetkým jeho povaha, činy a skutky. Ja osobne by som teda túto 
veľkosť pripísal k veľkosti jeho srdca. Som presvedčený, že čím viac toho človek v živote stratí, tým menej 
začína myslieť len sám na seba a snaží sa obšťastňovať ľudí v jeho blízkosti. 
Zaujíma sa o ich problémy, nielen o svoje a pomáha im ich riešiť. Myslím si, 
že práve rozdanie sa svojim blízkym môže spraviť z človeka skutočne šťastnú 
bytosť. Ľudia, ktorí neustále myslia len na seba, sú šťastní len navonok a 
niekde v hĺbke ich duše sa trápia.
     Na druhej strane však existuje mnoho ľudí, ktorí si svoje šťastie neuve-
domujú, až kým oň úplne neprídu. Dokonca ani potom si to niektorí neuvedo-
mia. Vyvstáva však ďalšia dôležitá otázka: „Čo je vlastne šťastie?“
     Myslím si, že pod šťastím si každý z nás predstavuje niečo iné, pre neho 
dôležité. Je to vec názoru každého z nás. Pre mňa znamená šťastie vyrovnaný 
vnútorný stav, kedy som pokojný, bez akéhokoľvek vnútorného trápenia 
či výčitiek svedomia. Každý má pre šťastie svoju definíciu. V čom ho teda 
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hľadať? Som toho názoru, že veľa ľudí na tomto svete vyhľadáva svoje blaho na veciach, kde ho jednoducho 
len ťažko nájdu. Mnoho ľudí skúša nájsť šťastie podľa mňa v najväčšom nepriateľovi ľudstva, v peniazoch. 
Verím, že peniaze dokážu urobiť človeka šťastným, ale nie skutočne šťastným. Za peniaze sa dá síce kúpiť 
nové auto, veľký dom, výrivý bazén či súkromné lietadlo, no lásku a zdravie si človek jednoducho kúpiť 
nedokáže.
     Je to práve zdravie a láska, čo v nás, podľa mňa, môže vyvolať skutočné šťastie. Túto vec si však väčšina z 
nás začne pripúšťať k srdcu až vtedy, keď je už prineskoro. Človek sa zrazu ocitne sám, alebo vážne chorý, a 
vtedy si uvedomí, že šťastným ho nerobili peniaze, ale rodina, prípadne jeho zdravie. Ja osobne si myslím, že 
človek by mal hľadať vlastné šťastie v každej jednej maličkosti, pretože raz môže prísť deň, kedy aj tie drobné 
maličkosti, ktoré nás sprevádzali, budú jednoducho preč. Verím však, že sa na tomto svete nájde dostatok ľudí, 
ktorí chápu pravú podstatu šťastia.
     Jednoducho, žite si svoj život, no snažte sa žiť nielen pre seba, ale aj pre druhých, ktorí vás takisto potrebujú 
a ste dôležitou súčasťou ich života. Skúste hľadať šťastie tam, kde sa skutočne nachádza a tešte sa z každej 
príjemnej chvíle svojho života, pretože ani ten nie je večný. Pravdaže, sám nemôžem diktovať, čo máme robiť, 
veď ako sa hovorí: „Každý je strojcom svojho vlastného šťastia.“                                     Peter Seifert (IV.G)

Zápach dymu
      „Už znova vidno hviezdy,“ povedal Peter a priložil poleno do už aj tak veľkého ohňa. „Dnešok sa nám  po-
riadne vryje do pamäti,“ pridal som sa do rozhovoru, pričom som ležal v tráve, ktorá príjemne chladila. „Čo sa 

vám stalo,“ nechápavo sa pýtal Milan, ktorý len pred pár minútami prišiel na chatu 
a ešte nič netušil. „Príliš veľa na jeden deň, možno aj na celý týždeň.“ „No tak ma 
už nenapínajte a všetko mi vyrozprávajte!“ zvolal Milan.

      Všetko to začalo už skoro ráno. Ja a Peter sme sa ako každý rok vydali na túru po 
hrebeňoch Nízkych Tatier. Z našej malej chatky na južnej strane tohto pohoria sme 
vyrazili ešte pred svitaním.

        Dobre známy chodník nás viedol čoraz vyššie aj v úplnej tme. Z času na čas sme 
počuli, ako nás sprevádzajú lesné zvieratká, ktoré boli ešte stále na love. Odrazu, 
ako mávnutím čarovného prútika, ocitli sme sa v krásnom letnom dni bez jediného 
mráčika. Za nami sa rozprestierala obrovská biela plachta, ktorá zakrývala celú 
dolinu. Takýto pohľad nás donútil spraviť si malú prestávku a vychutnať si tento 
výhľad, ktorý by nadchol nejedno srdce. Po krátkej prestávke naša túra pokračovala. 

S teplými lúčmi slnka, ktoré sa nám opierali do chrbtov, kráčalo sa o čosi lepšie. Nikto z nás netušil, že sa o 
pár chvíľ zmení táto idylka na niečo hrozné. Pár metrov od hrebeňa som zacítil štipľavý zápach dymu. Dú-
fal som, že sa mi to len zdá a nestalo sa nič zlé, ale aj tak som pridal do kroku. Na vrchole sa nám naskytol 
najhorší výhľad v mojom živote. Ten pohľad mi doslova vyrazil dych. Celá severná strana Nízkych Tatier bola 
v plameňoch. Zúfalé výkriky hasičov, ktorí bojovali so silnejším nepriateľom, prehlušoval oheň. S Petrom 
sme neveriacky hľadeli do tohto pekla na zemi a slzy sa nám rinuli po tvárach.
     Z tejto nočnej mory nás prebudil krik o pomoc, ktorý sa ozýval z blízkej horskej chaty. Plamene, ktoré 
sa blížili k tejto budove, ohrozovali jej obyvateľov. Rýchlo sme pribehli a pomáhali s vynášaním cenností. 
Našťastie sa plamene zastavili a chata ostala nedotknutá. Peklo v doline neprestávalo, tak sme sa radšej pobra-
li späť do nášho príbytku. Nestihli sme si ani uvedomiť a celé nebo 
zahaľoval hustý dym, cez ktorý presvitalo len veľmi málo slnečného 
svitu. Aj po návrate sme ešte stále nevideli nebo. Preto som rád, 
že sa už vyjastnilo. To znamená výhru hasičov nad ich večným 
nepriateľom.
     Keď som dopovedal náš príbeh, zavládlo ticho. Všetci sme si 
predstavovali, aká tragédia sa odohrala len pár kilometrov od našej 
chaty. Naše dumanie prerušil Milan: „Zajtra sa musíme ísť pozrieť, 
aké škody napáchal požiar.“ Bez slov sme súhlasili a pokračovali v 
mlčaní. Opäť sa potvrdilo príslovie, že oheň je dobrým sluhom ale 
veľmi zlým pánom.                                          Martin Nikel (IV.H)
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V Kamenistej
    Vždy, keď si spomeniem na tento zážitok, lezú mi zimomriavky po chrbte. 
Stalo sa to v jeden úplne všedný deň. Tuším, že to bol práve štvrtok. Ako 
každý pracovný deň aj vtedy som sa ráno vychystala do školy, strávila som 
tam zopár hodín, pre mňa už nepodstatných, pretože známky som mala už 
dávno uzatvorené a rýchlo som sa ponáhľala domov.
     Pamätám si, že v ten deň bolo ozaj veľmi pekne a príjemne teplo. Hneď, 
keď som dorazila domov, vytiahla som svoj mobilný telefón zo školskej 
tašky a konečne vytočila to najčastejšie volané číslo za posledné dva roky. 
Bola to moja najlepšia kamarátka, ktorá bývala v tom istom činžiaku, ako 
ja. Akurát že v inom vchode. Už po pár sekundách sa z reproduktora môjho 
mobilu ozvalo jej povestné: „Áno, Miši?“ Hneď 
som jej predostrela svoj plán na štvrtkové popo-
ludnie a, ako inak, súhlasila. 

     Dostala som nápad ísť sa korčuľovať do Kamenistej neďaleko Hronca. Keď 
doznelo v mojom mobile Luckine: „Ok, dohodnuté!“, zložila som a utekala sa 
pripraviť. Pri našich výletoch nikdy neostaneme len pri korčuľovaní, preto si vždy 
do tašiek pribalíme aj nejaké tie dobroty a deku, na ktorej si po poctivom tréningu 
oddýchneme a spravíme spoločný piknik.
     Nabalená som si poobúvala svoje obľúbené korčule a, trmácajúc sa po schodoch, 
som vyšla pred môj vchod. Lucka ma tam už čakala, celá netrpezlivá s prekríženými 
rukami na prsiach. Nemohla som prehliadnuť aj jej úškrn v tvári, a tak som náhle 
spustila: „Prepáč Luci, viem, že trochu meškám.“ Lucka sa len pousmiala a vyrazila vpred. Dobre vedela, 
že budem trošku meškať. Čo už, ja som raz taká. Hneď som sa za ňou rozkorčuľovala. Celou cestou sme 
sa rozprávali, vymieňali sme si zážitky z dňa a ani sme sa nenazdali a konečne sme sa dostali do Hronca, 

odkiaľ vedie pekná asfaltová cesta až do Kamenistej. Veselo sme 
pokračovali po tej ceste ďalej, kým sa nám niečo nezačalo zdať 
podozrivé. Ten vždy čerstvý vzduch, ktorý sme tak rady dýchali, 
zrazu nebol až taký čerstvý. Omámil nás štipľavý zápach, ktorý 
išiel rovno z cieľa našej trasy. Mysleli sme si, že tam ďalej niekto 
opeká a celé zvedavé sme sa rozhodli hľadať príčinu toho pov-
edomého zápachu. Čím sme boli k cieľu bližšie, tým bol zápach 
intenzívnejší a dym hustejší.
     Už som si začala uvedomovať, že naozaj nie je niečo v po-
riadku. A naozaj, nebolo. Moje obavy sa naplnili. Ako sa hovo-
rí, horelo nám doslova pred nosom. Známa chata v Kamenistej 
bola v plameňoch. Bol to pre mňa a moju kamarátku veľký šok, 
pretože široko-ďaleko sme nikoho nestretli a boli sme tam úplne 
samé. Tie plamene boli hrôzostrašné. Šľahali aj do výšky dvadsia-
ftich metrov a pálili vetvy okolitých stromov. Dokonca sa neskôr 
začala „chytať“ aj tráva. To nehorázne teplo nám spaľovalo naše 

vyľakané tváre. Lucka na mňa preľaknuto zakričala: „Rýchlo vytoč číslo 112 a ohlás požiar!“ Bola to pre 
mňa veľmi stresová situácia, pretože niečo také sa nám ešte nikdy nestalo. Od toľkého preľaknutia som úplne 
zmeravela a naveľa sa mi podarilo vytočiť to známe číslo. Pani, ktorá mi zdvihla, si ma s trpezlivosťou 
vypočula, zmobilizovala okolité hasičské zbory a povedala, že nemám nikde chodiť.
     „Konečne dorazili!“ povedala som si, keď som začula hasičské sirény. Tie minúty čakania sa nám zdali ako 
večnosť. Chata sa nám za ten čas úplne stratila v obrovských plameňoch. Na ten pohľad nikdy nezabudnem. 
Požiarnici sa s tým trápili až do nasledujúceho rána, kedy z chaty ostali len holé základy a kopa popola. 
Koniec-koncov, som rada, že sa nikomu nič nestalo.

Michaela Starke (IV.H)
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     Dovolím si povedať, 
že každý človek má 
pár nezabudnuteľných 
zážitkov. Ja ich mám 
tiež veľa, no jeden 
výnimočný sa mi 
obzvlášť vryl do 
pamäti.
     Bol to krásny 
slnečný letný deň. S 
kamarátmi nás pre-

mohla myšlienka, aby sme výlet strávili oslavou na 
jazere. Dlho sme nerozmýšľali. Blížil sa víkend a my 
sme sa viac ako len tešili, preto sme sa už vo štvrtok 
balili s úsmevom. Prišiel piatok. Nastali minúty, keď 
som sadal do auta a vtedy som cítil ten pocit. Pocit, 
že sa niečo stane, niečo, čo zmení naše pohľady na 
svet, ale predovšetkým na hodnotu ľudského života. 
Nikomu som o mojom pocite nepovedal. Mali by ma 
za blázna.
     Sme na ceste. Cítiť ťažkú nohu na plyne a vietor z 
okien, ktorý ovieva moju tvár. Upokojoval ma pohľad 
na pár slnečných okuliarov, za ktorými sa skrývali 
šťastné oči mojich najbližších spomedzi kamarátov. 
Ešte stále som sa nezbavil pocitu, ktorý som mal.
     Sme na mieste. Vystupujeme. Zo strechy skladáme 
čln, ktorý sme pred odchodom nafúkali. Cítili sme 
jemný vánok, ktorý ochladzoval naše rozpálené telá. 
Prišiel večer. Oheň, hudba, gitara, vôňa grilovaného 
mäsa a chuť vypálených slivák udržovali našu náladu 
na správnej hladine. Nočné kúpanie v jazere, odreago-
vanie sa od spoločnosti a naše útulné stany udržovali 
naše ústa usmiate.
     Krátky víkend je na konci. Spomínaný pocit ja 
naspäť.
     Mali sme pobalené. Nastupujeme. A vtedy sa 
to stalo. Nemali sme kamaráta. Ten pocit mi dával 
vedomosť, že sa niečo stane, no našťastie bol len za 
stromom zahnať volanie prírody. Všetko je v poriad-

ku. Už sme sedeli v aute. Boli sme na ceste domov, 
pol hodinu od miesta nášho skromného prírodného 
ubytovania.
     Ťažká noha na plyne. Boli sme na zákrute a vte-
dy sa to stalo. Skočila nám do cesty srna. Šofér v 
panike otočil volantom. Vyleteli sme z cesty na pole. 
Kotúľali sme sa asi 30 metrov, keď nás zastavil náraz 
do stromu, pričom som vyletel cez predné okno. Kla-
diem si otázku, či zomriem. Bol som celý od krvi. Od 
únavy zatváram oči a vidím dve osoby, ktoré postu-
pujú smerom ku mne. Posledné, čo som počul, bolo: 
„Zmeraj mu tep.“
     Cítil som pár prstov, ktoré sa pritisli na moje hrdlo 
a upadol som do bezvedomia. Čas plynul pomaly. 
Všade bola tma. Počul som hlasy, ale nemohol som 
odpovedať. Nevnímal som teplo ani zimu, vietor, ani 
bezvetrie. Bol som na pokraji života a smrti. Kládol 
som si otázku: „Kde sú ostatní pasažieri, kamaráti 
moji?“ a či ešte vlastne žijem?
     Prebral som sa na lôžku intenzívnej starostlivosti 
a čakal som, čo bude ďalej. Prišla postava v zelenom 
plášti s rúškom na ústach. Bolo jasné, že to bol lekár. 
Povedal iba: „Vitaj! Ako sa cítiš?“ Povedal som, že 
dobre a opýtal som sa, kde sú ľudia, ktorí na poli pod 
stromom skončili so mnou. Odvetil, že všetci sú v po-
riadku, až na osobu, ktorá sedela na zadnom sedadle v 
strede. Rozpamätal som sa na svojho kamaráta.
     Môj kamarát, ktorého som poznal od detstva. Vy-
trhlo mu srdce z hrude a oči mu zaliali slzy. Deň na 
to ma prišli pozrieť ostatní aj s mojou mamkou, ktorá 
bola rada, že som živý. 
     Teraz som doma, mám sa dobre a ďakujem za 
každý nový deň. Dávajte na seba pozor. Vedzte, že 
keď pridávate plyn, niekto na vás doma čaká. Je jas-
né, že závan smrti o sebe jednoducho vedieť nedá a 
zo zoznamu živých vás vyškrtne aj bez vášho súhlasu. 
Neprajem to nikomu, ale oči vám to otvorí poriadne.

Erik Daubner (IV.B)

Ťažká noha na plyne

     Bolo to asi sobotňajšie ráno. Presne si to už nepamätám. Vracal som sa domov z diskotéky a tam som ju 
uvidel. Bolo to chladné ráno a vonku mrholilo.
     Stála osamelá na autobusovej stanici. V jednej ruke držala dáždnik a v druhej koženú kabelku. Na prvý 
pohľad vyzerala nádherne. Pohľad na ňu mi vyrazil dych. Mala tmavé, hnedé vlasy. Bola oblečená v dlhých 
čiernych šatách. Keď som ju tam uvidel, spomalil som. Vyvolávala vo mne trému. Zvyčajne sa mi to nestáva, 

ale ona bola na prvý pohľad iná ako ostatné. Bola to asi najkrajšia žena, akú som doteraz 
videl.
      Ďalej som sa približoval na autobusovú stanicu s roztrasenými kolenami. Prichádzal 
som odzadu, takže si ma ešte nevšimla. V ruke mi horela posledná cigareta, ktorá mi os-
tala z celého večera. Povedal som si, že ju dofajčím a pôjdem sa s ňou zoznámiť. V tom 
čase som nemal žiadnu priateľku. Bohužiaľ, som typ človeka, ktorému sa ťažko nadvä-
zuje kontakt s inou ženou. V podstate sa hanbím. Aj ona je dosť hanblivá a nevýrečná. 
Po dofajčenej cigarete som sa odhodlal k nej priblížiť.
     Keď som však prišiel bližšie, všimol som si, že plakala. Pristúpil som k nej a podal 
jej servítku a povedal: „Stalo sa ti niečo?“ Pozrela sa na mňa a v očiach som jej zbadal 

smútok. Sám osobne nemám rád, keď ženy plačú. Po dvoch minútach som sa s ňou zoznámil a zistil, že sa volá 
Zuzka. Upokojoval som ju a ona mi na pleci plačúc povedala, že jej zomrel otec. Bola to strašná správa. Nepo-
znal som ešte ten pocit, že mi zomrel niekto z rodičov, ale viem, že je to jeden najhorších zážitkov v živote.

Zuzka
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      Asi po polhodine sa mi ju podarilo utíšiť natoľko, že prestala 
plakať. Chcel som ju potešiť, tak mi napadlo, že jej poviem vtip. Ona 
sa zrazu usmiala. Neskôr som sa jej opýtal: „Odkiaľ pochádzaš?“ 
Ona odpovedala: „Zo Slovenskej Ľupče.“ Tak som zistil, že býva 
neďaleko. V diaľke som uvidel prichádzať autobus. Vypýtal som si od 
nej ešte telefónne číslo a rozlúčil sa s ňou. Na druhý deň v nedeľu som 
jej skúsil zatelefonovať. Po druhom tóne to zdvihla a dohodli sme si 
stretnutie u nás v Brusne. Chodievali sme po parkoch asi dva týždne. 
Zistil som, že máme toho veľa spoločného. Obľúbených hercov, šport 
a šťastné číslo 7. Čas strávený vedľa nej prebehol neuveriteľne rýchlo. 
Po tých dvoch týždňoch sme šli spolu na diskotéku do Brezna. Disko 

klub sa volá Sirius. Zabávali sme sa s mojimi kamarátmi a neskôr som ju vyzval k tancu. S ochotou ma chytila 
za ruku a začali sme tancovať. Ten tanec si pamätám dodnes veľmi dobre. Po tanci som sa zahľadel do jej 
modrých očí. Sklonil som sa a padla naša prvá pusa. Bol to nádherný okamih.
     Ešte teraz si hovorím, aké romantické je stretnúť svoju veľkú lásku v ten okamih, keď je sama na autobu-
sovej stanici v daždi. V tom čase mala ťažké chvíle, pretože prišla o svojho otca. Ale pri čase strávenom so 
mnou dokázala na to aspoň trochu zabudnúť. Hovorí sa, že niektorí ľudia neveria na lásku na prvý pohľad. Ani 
ja som neveril, kým som nespoznal Zuzku.                                                                            Lukáš Stehlík (IV.H)

     V živote človeka sa vyskytnú situácie, ktoré sa hlboko vryjú do jeho vedomia. Človek prežíva svoj život 
veľmi emotívne. Sú obdobia, keď je človek úplne na dne, ale sú 
aj také, ktoré ho napĺňajú šťastím. Vieme si však svoje šťastie 
uvedomiť? Vieme sa o svoje šťastie podeliť s inými? 
     Byť šťastný je určite veľmi fajn. Kto by nechcel zažiť vo 
svojom živote šťastie? Nepoznám človeka, ktorý by po šťastí 
netúžil. Myslíte si, že malé dieťa vie, čo je to šťastie? A predsa 
sa usmieva, keď sa hrá s hračkami, alebo keď pozerá rozprávky. 
Podľa môjho názoru uvedomovanie si vlastného šťastia súvisí s 
mnohými vecami. Vek človeka, jeho postavenie v spoločnosti, ro-
dina, priatelia, práca a veľa iných faktorov. Žijeme v dobe, ktorá 
je veľmi rýchla a uponáhľaná. Sú ľudia, pre ktorých je šťastím, 
keď si môžu oddýchnuť a prestať myslieť na všetko ostatné. Možno sa to niekomu zdá čudné, ale pre mnohých 
ľudí je to alfa a omega ich žitia. Uvedomovať si šťastie a hľadať ho v maličkostiach všedných dní je vzácny 
dar. Myslím si, že šťastie súvisí vo veľkej miere aj s peniazmi a bohatstvom človeka. 
     Deti v afrických krajinách sú šťastné, keď majú pitnú vodu. V televízii ukazujú deti, ako sa tešia z nového 
oblečenia alebo školských pomôcok. Pociťujú to šťastie aj tí, ktorí všetky tieto veci majú? Podľa môjho 
názoru je šťastím v živote človeka dobre fungujúca rodina. V rodine, ktorá vychováva človeka tak, aby ho 
naučila, ako sa má správať v živote. Sú však aj ľudia, ktorí zažili v živote niečo zlé, niečo smutné, ale práve 
to im ukázalo smer či cestu, ktorou sa budú v živote uberať.
     Alfred de Vigny raz povedal: „Veľkosť každého človeka sa meria jeho stratou.“ Existujú ľudia, ktorých 
životné situácie zlomili a prestali hľadať zmysel života. Môj obdiv patrí tým ľuďom, ktorí v zložitých situáciách 
našli svoje šťastie. Našli ho v tom, čo robia. Našli zmysel svojho života v nezištnej pomoci druhým.

     Bernard Bolzano raz povedal: „Byť šťastný a iných urobiť šťastných – to je úloha 
človeka.“ Poznám ľudí, ktorých zasiahla smrteľná choroba, ale dokázali to prekonať a 
svoj život zasvätiť boju proti tejto chorobe. Prekonali svoje trápenia a snažia sa vyčariť 
úsmev tým, ktorí to potrebujú. Iní ľudia zas stratili svoje domy či svojich blízkych a 
pomáhajú tým, ktorých zastihlo niečo podobné. Našli svoje šťastie vo svojom nešťastí, 
a to ich robí veľkými. Takýto čin si určite vyžaduje pevnú vôľu a veľa ochoty. Odme-
nou pre nich nie sú peniaze, ale úsmevy na tvárach ľudí. Je úžasné, ak niekto, kto má 
veľa, sa s tým dokáže podeliť, ale dokázať rozdávať aj z toho mála, čo človek má, je 
krásne.
     Robiť niekoho šťastným by mal človek prirodzene. Nemal by za to chcieť odmenu. 

Odmenou by mala byť radosť v očiach a úsmev na tvári toho, koho obdarúvame. Ak človek dokáže aj cez 
svoje nešťastie obdariť niekoho šťastím, potom sa človek môže stať veľkým v očiach iných.

Ján Straka (IV.G – prepisovala Maja Češeková)

Veľkosť každého človeka sa meria jeho stratou
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Lopejík
Postoje a grimasy počas maturít

Maturity sú vážnou, stresujúcou a obávanou skúškou stredoškolákov. Chceme vám predstaviť 
zákulisie maturitných skúšok, ktoré má mnohokrát aj humornú podobu, je plná gogoľovského 
smiechu cez slzy.


