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Vážení čitatelia časopisu Lopejík,

je mi cťou sa vám prihovoriť za všetkých ab-
solventov – exštvrtákov.
     Pred štyrmi rokmi sme prvýkrát stáli na 
pôde tejto školy a nevedeli sme, čo nás čaká. 
Všetko bolo pre nás nové, cudzie a postupne 
sme sa navzájom zoznamovali. Rodin-
ná atmosféra medzi študentmi a učiteľmi 
veľmi rýchlo prelomila všetky bariéry a 
stredoškolský život sa mohol začať. Často 
sme narobili rôzne pestvá a neplechy, ale 
vždy sa všetko urovnalo, odpustilo. Vznikli 
nerozlučné kamarátstva a priateľstvá. Netušili 
sme však, že to ubehne tak rýchlo a vhupli 
sme do maturitného ročníka rovnými nohami.

Maturita-zrelosť!
      Teraz, na prahu dospelosti, po maturitných 
skúškach, si všetko uvedomujeme hlbšie a 
obzeráme sa späť s nostalgiou, smútkom, ale 
aj s novými plánmi do budúcnosti. Nikdy by 
sme nepovedali, že lúčenie bude pre nás také 
ťažké.
    Dnes chceme hlavne ďakovať. V prvom 
rade patrí veľká vďaka rodičom, lebo bez nich 
by sme tu neboli. Ďakujeme vám za výcho-
vu, podporu a všetko, čo k vašej role rodiča 
patrilo. Verím, že vám to všetci do jedného 
oplatíme a budeme sa s vami deliť o naše ra-
dosti a úspechy v živote.
    Oslovujeme aj vás, drahí učitelia, lebo bez 
vás by sme tu teraz nestáli s maturitnými 
vysvedčeniami v rukách. Vy ste boli tí, ktorí 
ste nás všetko naučili, radi poradili a pomohli. 
Ďakujeme aj našim triednym učiteľom, ktorí 
pri nás stáli v každej ťažkej situácii a vždy 
sme sa na nich mohli obrátiť, či už s prosbou, 
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problémom alebo so šťastím.
      Nemôžem nespomenúť a.s. Železiarne Podbrezová a hlavne p. generálneho riaditeľa Vladimíra Sotáka. 
Krásne priestory, moderné vybavenie a rôzne zamerania školy robili štúdium ešte lepším a zaujímavejším, a 
práve preto sme si tieto školy vybrali. Nikdy na nich nezabudneme a budeme svedčiť o ich dobrom mene aj 
na našich ďalších pôsobiskách. 
 Na záver by sme chceli povedať, že sa vždy budeme snažiť byť ľuďmi prínosnými pre svoj región, že 
urobíme všetko pre to, aby sa ľudia okolo nás mali lepšie a aby sme darovali ďalším generáciám to, čo sme 
dostali od vás.
                                        Ďakujem za pozornosť!

Lenka Filipiaková
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Kde bolo - tam bolo...

     V dňoch 14. – 16. 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 vedenie oboch škôl.
     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 pracovné. 
V utorok (14. marca) sa maturitné skúšky niesli v znamení slovenského jazyka a literatúry, v stredu (15. 
marca) na školách zavládli cudzojazyčné pomery a vo štvrtok (16. marca) sa Súkromného gymnázia zmocnila 
železná logika matematiky.
 Z mnohých žiakov žiarila po skúškach spokojnosť so sebou, z niektorých 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. Takto mal každý predmet písomnej 
maturitnej skúšky externý dozor z inej školy. Na maturitné skúšky dozeral na každej škole jeden predse-
da školskej maturitnej komisie, ktorý taktiež musel byť nominovaný 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 je 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 22. – 
25. 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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Ako ste sa cítili počas písomných maturitných skúšok?

Cez písomné maturity som sa cítila celkom v pohode. Určitý stres tam bol, ale nie až taký 
veľký, pretože som sa snažila myslieť na to, že sú to len obyčajné, bežné testy. Myslím, že testy 
zo SJL a ANJ neboli ťažké, avšak bolo málo času, preto človek v časovej tiesni popíše hocičo.

M. Auxtová
***     ***    ***

Ako pri každej novej skúsenosti, nevedela som, do čoho idem. V istom bode ma premohla 
panika, ale nakoniec som to dobojovala úspešne a s pocitom, že  síce ešte mám čo do ústnej 
maturity dobiehať, ale určite to zvládnem. A bolo tomu tak.

N. Mušková
***     ***    ***

Musím uznať, že písomné maturity neboli tak psychicky vyčerpávajúce ako tie ústne. Samo-
zrejme, nebolo to absolútne bez stresu, ale osobne som sa cítila pokojnejšia. Čo týka maturit-
ných testov, určite by som pridala viac času hlavne na sloh z Anj. A celkovo by som tie testy 
prepracovala do iného formátu, pretože sa mi zdá, že veľa otázok je nezmyselných.

K. Múková
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Príbehy našich exmaturantov

Selina Greenová
    Zrazu som ostala na všetko sama. Bolo pre mňa nepredstaviteľné prežiť dva roky 
v cudzej krajine s neznámymi  ľuďmi. Rodičia a súrodenci, Emma a John, ma vy-
prevadili na vlakovú stanicu neďaleko mesta. Bála som sa, pretože od malička som 
počúvala reči typu: „Ty sa chceš dostať na vysokú školu pre výnimočných? Čím si už 
len ty, Sel, výnimočná?“ 
    Tieto slová mi behali hlavou od momentu, kedy som sa rozlúčila s našimi a nastúpi-
la do Ronielského vlaku s číslom 12. Vo vlaku som si našla miesto v kupé pri milom 
chlapcovi menom James. Bol to gentleman, pretože, keď som vošla do kupé, postavil 
sa a počkal, kým si sadnem. Avšak pri tom, ako sa postavil, mu z vrecka vypadol prú-
tik podobný môjmu a hneď som vedela, že je iný, výnimočný, tak ako ja. Vyrozpráva-

la som mu hotový príbeh o tom, ako som vyrastala s pocitom menejcennosti a taktiež o mojich  schopnostiach. 
Zarazilo ho, keď som mu povedala, že sa dokážem rozprávať s hadmi: „Čože dokážeš? To fakt? Odkedy?“ 
Neúprosne sa pýtal, no ja som mu nevedela odpovedať.
   Po príchode do školy zvanej Rollenile nás všetkých zaradili do fakúlt. Ja s Jamesom sme sa dostali do 
najlepšie hodnotenej  s číslom 1. V „ jednotke“ sa od nás očakávali veľké veci a kúzla. Na každej hodine 
mágie mi klesalo sebavedomie stále viac a viac, pretože pri obranných kúzlach som vždy zlyhala. Od našej 
pani profesorky Flamelovej som počúvala len: „Ty? Selina Greenová, chceš byť čarodejníčka? Ty? Čo nevieš 
ochrániť samú seba pred smrtiacimi zaklínadlami?“ V tom momente som si povedala, že nemám strácať čas s 
kúzlami a skúsiť niečo iné. Ostala som veľmi sklamaná, keď sa mi môj sen stať sa najväčšou a najmocnejšou 
čarodejníčkou rozplynul pred očami. 
    Nechápala som, prečo mi to nejde, veď tie zaklínadlá boli také ľahké. Nemohla som spávať, James sa už 
viac nemohol prizerať ako sa trápim, preto ma vzal do jednej dedinky menom Nevada. Bola to dedina plná 
mocných čarodejníkov. „Zavediem ťa k môjmu priateľovi, on ti pomôže,“ povedal a ja som sa teda nechala 
viesť. Prišli sme k starému domu, kde sa začal môj tréning. Obranné kúzla sme spolu s Nicolasom trénovali 
celé dni, ale bezvýznamne. Nicolas bol skvelý učiteľ, avšak niečo vo mne bolo „zablokované.“
    Po dlhšej pauze čarovania a oddychu ma James vzal do zakázaného lesa. Moja intuícia mi vravela, že tento 
les má za sebou temnú minulosť. Celý ten les sa mi nepozdával. Popri prechode pomedzi husté kríky sa začali 
objavovať krvavé stopy. S Jamesom sme sa začali báť, a preto sme si vytiahli svoje prútiky. Zrazu sa za nami 
objavilo 5 postáv oblečených v čiernom. Jamesa zviazali, vzali mu prútik a chceli ho zabiť. Mňa si vôbec 
nevšímali, no po chvíli sa jeden z nich otočil a začal si zo mňa uťahovať: „Pozrite, to je to dievča. Tuším, že 
Selina sa volá. Je to jediná čarodejníčka, ktorá nevie čarovať.“ V tej chvíli sa vo mne niečo zlomilo. Zovrela 
som prútik a vyčarovala najmocnejšie obranné zaklínadlo. A vtedy som si uvedomila, že na to mám. Mám na 
to stať sa čarodejníčkou, ba aj najmocnejšou čarodejníčkou. 
    Moje kúzlo odohnalo smrťožrútov preč a zachránila som Jamesa pred mučením a smrťou. Som rada, 

že práve tie čierne zahalené postavy – smrťožrúti vo mne vzbudi-
li niečo, vďaka čomu som si začala veriť, že na to mám a že sa 
môžem stať  tým, čím chcem.
   James ostal ohromený. „Ako si to dokázala?“ pýtal sa. Sama 
som nevedela ako, no bola som nesmierne šťastná. Samozrejme, 
tento nevídaný jav, že Selina Greenová vyčarovala najmocnejšie 
obranné kúzlo na odohnanie smrťožrútov, sa rozšíril po celej škole. 
Podobne ako aj ja a James boli prekvapení aj ostatní študenti a 
profesori v škole.
   Na druhý deň prišla za mnou osobne pani profesorka Flamelová, 
učiteľka mágie, so slovami: „Selina, prepáč, že som ťa podceňovala. 
Bola by som veľmi rada, keby si opäť zavítala na hodinu mágie.“ A 

odvtedy som už na žiadnej hodine nechýbala a zaklínadlá mi išli ako od profesionála.
   Odvtedy prešlo už 19 rokov a ja, Selina Greenová, som si splnila svoj sen a stala som sa najmocnejšou 
čarodejníčkou na svete. Uvedomila som si, že na to mám a že sa nemám vzdávať svojich snov. Stačí si iba 
povedať: „Máš na to, ty to dokážeš!“ a sny sa vám splnia.                                                             M. Auxtová
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    Bol raz jeden chlapec, ktorý pochádzal z chu-
dobnej časti sveta. Presnejšie z malého mestečka, 
Stará Ľubovňa, ktoré leží na východnom Sloven-
sku. Bol veľmi šikovný a nadaný na matematiku, ale 
s prehľadom zvládal aj iné predmety. Patril medzi 
najlepších žiakov nielen na škole, ale aj na celom 
Slovensku. Rodičia boli naňho v tomto smere veľmi 
hrdí, najmä jeho matka. Hovoríme samozrejme o 
mne, o Timotejovi. Mám aj jedného staršieho brata 
Samuela. Ten bol presný opak ako ja. Samo bol veľký 
lajdák a nemal dobré známky. Ale bol vynikajúci vo 
futbale. Náš otec chcel z nás oboch urobiť veľkých 
futbalistov, pretože sám hrával futbal na vrcholovej 
úrovni. Častokrát nám dával veľa ťažších tréningov. 
Ja som vôbec tieto tréningy nezvládal, pretože som 
nebol tak dobre na tom čo sa týka pohybu. Mal som 
pravú nohu hendikepovanú a nevedel som na ňu do-
bre dostúpiť. Veľakrát ma otec za to kritizoval a dával 
mi rôzne tresty. Bol som navyše škaredý. Mal som 
zjazvenú tvár z rôznych pádov na tréningu. Celkový 
pohľad na mňa bol zlý, a preto sa dievčatá na mňa ani 
nepozreli. Mal som svoj svet, v ktorom mi bolo dobre 
a o iných som sa nestaral. Otec bol však proti a chcel 
zo mňa futbalistu.
    V jeden deň som prišiel domov zo školy skôr, ako-
by sa patrilo. Bol som nahnevaný, že som nezvládol 
písomku z matematiky, a dostal päťku. Bál som, že 
prísny otec mi bude niečo vyčítať. Rozhodol som sa, 
že si pôjdem zabicyklovať. Nečakal som, že si môžem 
niečo pri tom urobiť. Ale stalo sa. Pritrafil sa mi ka-
mienok do cesty a spadol som tak nešťastne, že som 
si zlomil nohu. Mal som takú smolu, že som si zlo-
mil zdravú nohu a nie tú, ktorú som mal postihnutú. 
Keď prišiel po mňa Samo a odviezol ma do nemoc-
nice, hneď ma zobral do opatery doktor na pohoto-
vosti. Povedal mi: „Čo si robil?“ Ja som len smutne 
pokrčil plecami a odvetil: „Nie som dobrý cyklista.“ 
Doktor mi dal sadru na dva mesiace. Keď som prišiel 
domov, rodičia ma poriadne skritizovali. Aj keď som 
bol výborný žiak, tešil som sa, že nemusím chodiť do 
školy. Aspoň trochu oddych.
    Do školy som nechodil celé dva mesiace. Dosť 
často som sa hral na playstatione. Doma sme mali 
len FIFU, a tak som hral len to. Po čase som si začal 
obľubovať futbal a sníval som o tom, že by som si 
mohol zahrať futbal, tak ako môj otec a brat. Stále, 
keď som dosníval, tak som sa pozrel do zrkadla na 
svoju škaredú tvár a hovoril som si, že nemôžem hrať 
futbal, veď to neviem a mám choré nohy. Častokrát 

som si aj poplakal. Tak to 
chodilo celé dva mesiace. 
Bol som deprimovaný a 
smutný. Málokedy som sa 
usmial. Za tie dva mesia-
ce som úplne zabudol na 
školu. Zaujímal ma len a 
len futbal. Po dvoch me-
siacoch som prišiel aj s 
rodičmi k lekárovi na kon-
trolu s nohou. Noha bola v poriadku a opäť som mo-
hol chodiť po vlastných. Ale aj tak som nemal dobrú 
náladu. Lekár to zbadal a spýtal sa ma: „Timo, čo ti 
je?“ Chvíľu som váhal, ale nakoniec zo mňa niečo 
vyšlo: „Chcem hrať futbal, no nemôžem, pretože som 
postihnutý.“ Všetci v miestnosti ostali prekvapení, 
hlavne otec. Lekár dal pokyn rodičom, aby odišli z 
miestnosti. Potom mi ukázal veci, ktoré by mi mohli 
pomôcť. Bol to taký liek, ktorý vedel vyliečiť moje 

nohy. Bolo to však veľmi drahé. Vtedy som si pove-
dal a uvedomil, že týmto mliekom by som na to mo-
hol mať. Začal som robiť všetko preto, aby som zaro-
bil peniaze a kúpil liek. Všetci ma v tom podporovali. 
Rodičia, brat, spolužiaci, ale aj susedia. Bol som 
konečne šťastný a dúfal som, že sa to podarí. Po dlhšej 
dobe sa mi podarilo získať nejaké peniaze. Môj brat 
bol dobrý v tipovaní, a tak všetky moje úspory som 
dal jemu. Veril som mu. Samo za tie peniaze podal 
tiket, na ktorom boli štyri zápasy. Hrali sa v jeden deň 
a keby vyšiel, mohol by som si zaplatiť liek. Na ďalší 
deň som vstal a išiel som sa naraňajkovať. Prišiel brat 
a oznámil mi, že tiket nevyšiel. Myslel som, že sa mi 
zrútil svet. Bol to môj najhorší deň v živote. Veľmi 
som chcel, aby to vyšlo, ale osud to chcel inak. Keď 

Sny
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som sa z toho všetkého spamätal, tak som sa vrátil do stereotypného života.
    Raz v jeden deň som prišiel domov a nikde nikoho. Čudoval som sa, lebo o takomto čase sú doma všetci. 
Otvoril som dvere do mojej izby a neveril som vlastným očiam. Stáli tam všetci okrem môjho brata. Niekto 
ma zozadu buchol po ramene. Keď som sa otočil, videl som môjho brata a v ruke držal liek, po ktorom som 
túžil. Bol som neskutočne šťastný a nevedel som prestať plakať. Po užití lieku som zo začiatku nepociťoval 
žiaden rozdiel. No neprekážalo mi to. Trénoval som naplno a veľa času som trávil na ihrisku. Chcel som byť 
pripravený na to, kedy zaberie liek a pripojím sa do nejakého mužstva. Bol som trpezlivý a vyplatilo sa. Ocko 
a môj brat ma podporovali a radili mi, ako správne trénovať.
    Nakoniec sa mi podarilo dostať do futbalového mužstva, ktoré hráva druhú ligu. Pamätám sa dodnes, ako 
mi ocko povedal, že od zajtra budem trénovať v profesionálnom klube. Verte v svoje sny a choďte si za tým.

S. Kuc
Veľký turnaj

    Volám sa Patrik a som 
obyčajný chalan z mesta. Už 
od malička som bol vášnivý 
milovník videohier všetkého 
druhu. S chalanmi zo sídlis-
ka sme sa často stretávali po 
večeroch u niekoho, kto vlast-

nil konzolu a zopár videohier. Zažívali sme pri tom 
kopec „srandy“ a, keď už sme začali, nikdy sme sa od 
toho nevedeli odtrhnúť. Až rodičia boli väčšinou ten 
jediný faktor, ktorý nám vedel vystaviť stopku a my 
sme sa tak mohli vrátiť do reality.
    Ako čas plynul a každý z partie bol rokom starší 
a starší, začali sa meniť priority. Či už to bola škola 
alebo šport, každý z nás mal plno iných záľub a po-
vinností. Ja som sa ale s pribúdajúcim vekom ne-
chcel zbaviť mojej najobľúbenejšej činnosti. Viacerí 
mi hovorili, že by som to už mal obmedziť a robiť 
radšej niečo užitočnejšie. Ja som však bol veľký hráč 
a hranie videohier bola postupom čau moja jediná 
voľnočasová aktivita. V škole som nebol zlý a ani 
ma to nijako neovplyvňovalo v mojich študijných 
výsledkoch.
    Ani som sa nenazdal a už som bol na strednej škole. 

Akurát v tomto 
období nastal čas, 
keď sa začalo 
rozširovať hranie 
videohier cez in-
ternet. Touto for-
mou som začal 
súperiť s hráčmi 
po celom svete a s 
niektorými sme sa 
stali aj virtuálny-
mi kamarátmi. 
Hrávali sme spolu 
tak často, ako to 

len okolnosti dovoľovali. Aj napriek všetkému som 
bol stále poctivým žiakom, ktorý bral školu vážne. 
Vďaka tomuto prístupu som ju bezproblémovo 
dokončil a bol som pred životným rozhodnutím, čo 
teraz. V žiadnom prípade som nechcel ísť na vysokú 
školu a práca mi pripadala ako strašiak. Veď ja som 
nič poriadne robiť ani nevedel!
    Nuž to bol rok, čo som nezamestnaný sedel doma a 
jediné, na čo som sa zmohol, bolo sedieť za počítačom. 
Mojej mamke sa to už úplne nepáčilo a naliehala na 
mňa: ,,Paťo, musíš sa už konečne vzchopiť a postaviť 
sa na vlastne nohy! Život  nie je len o videohrách!“ 
Mala pravdu. Chcel som to zmeniť, ale netušil som 
ako. Keďže jediné, čo som vedel poriadne, bolo hrať 
videohry, chcel som sa tým aj živiť. ,,Si blázon,“ vra-
vievala mi mama. Vo svete táto možnosť už bola, ale 
u nás to nebolo ešte ani v plienkach.
    Prešiel ďalší polrok mojej nezamestnanosti a 
neustáleho hrania hier. Chodieval som na rôzne 
servery a dúfal, že si ma niekto všimne. Bol som v 
tom celkom dobrý, ale už aj kvalitne zúfalý. Môj 
sen sa rozplýval. Na internete som sledoval prenosy 
veľkých turnajov tohto nedávno vzniknutého športu, 
nazývaného e-šport. V nič  som už neveril a chcel 
som s tým už nadobro seknúť a začať nový život. 
Vtom sa stalo niečo nečakané. Prišiel mi mail od 
jedného chlapíka z Česka. Písalo sa v ňom, že skladá 
nový tím v e-športe a že by bol veľmi rád, keby som 
sa pripojil, lebo ma sleduje už pár mesiacov. Bol 
som neskutočne dojatý a ponuku som bez váhania 
akceptoval. S chalanmi z tímu sme sa zoznámili a 
začali spolu hrávať. Celkom nám to išlo, až sme sa 
dozvedeli správu, ktorá určite všetkých šokovala. 
„Borci, budúci víkend si nič neplánujte, vybavil som 
nám turnaj v Budapešti,“ oznámil nám. Neskutočná 
správa!
    Bola posledná noc pred odchodom. Bol som celý 
vzrušený a nevedel som sa dočkať. Celým mojím te-
lom prechádzala nervozita, bol to celkom veľký tur-
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naj a my si môžeme skúsiť kvalifikačné kolo, bolo to vynikajúce. Na mieste činu som sa prvýkrát stretol s 
tímovými kolegami aj naživo. Nikto sa nevedel dočkať, každému behal po chrbte mráz. Hala bola obrovská a 
pomaly sa plnila fanúšikmi e-športu. Kedysi som chcel byť medzi nimi a teraz tu stojím ako hráč.
    15 minút pred našim začiatkom sme boli  ešte nervóznejší a chceli sne vyhrať nielen preto, aby sme sa 
zapísali do sveta e-športu, ale určite aj preto, aby sme domov nešli naprázdno. Na začínajúci šport sa v ňom 
točili nemalé peniaze. V momente, keď to vypuklo, okamžite sme zabudli na stres a robili to, čo vieme 
najlepšie, hrali hru. Vyhrali sme! Tešili sme sa a 5000 fanúšikov s nami. Bolo to neopísateľné a s chalanmi 
sme to okamžite išli osláviť. Postúpili sme do hlavného turnaja. 
Večer sme sa ubytovali v hoteli a každý začal rozmýšľať nad tým, čo sa  nám práve podarilo. Môj život bol 
už takmer v úpadku, ale vtedy som si uvedomil, že aj ja na to mám a dokážem sa živiť tým, čo ma od detstva 
nesmierne baví a robím to najlepšie, ako viem.                                                                                     P. Leško

Dojmy z ústnej maturitnej skúšky
Ústne maturity by som charakterizovala asi takto – „najväčší stres doposiaľ” – haha. Stres som začala 
pociťovať tesne pred tým, ako som mala ísť odpovedať, pretože, aj keď sa celý týždeň učíte od rána do večera, 
príde deň D a vy máte pocit, že ste všetko zabudli. No, nebolo to vôbec také strašné, ako som si myslela, že 
bude. Stres zo mňa opadol hneď, keď som videla, že som si vytiahla super otázky, resp. otázky, v ktoré som 
dúfala, že si vytiahnem.  Ale keď človek myslí pozitívne a verí si, (že si vytiahne dobré otázky – alebo otázky, 
ktoré chce), tak sa mu to podarí.                                                                                                      M. Auxtová

***     ***    ***
Len nadarmo sa nevraví, že maturita je skúška dospelosti, no, keď je po nej, vydýchneme si a vravíme, že nič to 
nebolo. Po boji je každý hrdina. Bolo to náročné a budem na to spomínať. Bol to  aj stres, no patrilo to k tomu. 
Keby som necítila strach alebo nepokoj, nič by to pre mňa neznamenalo. Maturita je  prelomový bod, ktorý 
ma posunul o niečo ďalej a v konečnom dôsledku nebolo to až také náročné, žeby som to nezvládla ešte raz.

N. Mušková
***     ***    ***

Počaš ústnych maturít to bolo doslova ako nočná mora, celkovo už len príprava na ne. Človek, ak chce 
zmaturovať na lepšie známky, musí pre to čosi urobiť, inak sa to nedá. Určite odporúčam učiť sa dopredu 
aspoň mesiac, pretože ide o kvantum infomácií a  je to omnoho lepšie aj pre celkový psychický pokoj. 

K. Múková
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Posledné zvonenie
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Blahoželania maturantom

IV. A

Drahí maturanti, prajem Vám zo srdca len to najlepšie! Pokiaľ pôjdete študovať na vysoké školy, majte pevné 
nervy, málo stresu, veľa úspešných skúšok a aby ste spoznali nových skvelých ľudí! A tí,ktorí pôjdete pracovať, 
tak vám želám, aby ste robili HLAVNE to, čo vás baví a čo ste vždy chceli robiť.

A. Hošková
***     ***    ***

Maturantom prajem, aby sa dostali na tie školy, ktoré si vybrali, aby sa im darilo v živote. A taktiež absolven-
tom SSOŠH, aby sa uplatnili v novej práci.

M. Wágnerová
***     ***    ***

Milí maturanti, prišiel váš čas. Čas rozhodnúť sa, akou cestou sa ďalej vyberiete. Stojíte na dôležitej križovatke 
svojho života a už akokoľvek sa rozhodnete, držíme vám palce. Prajeme vám, aby ste sa rozhodli čo najlepšie 
a svoj výber neoľutovali. Na vysokej škole vám prajeme úspešné štúdium plné krásnych zážitkov a dobrých 
známok. Tí, ktorí sa nerozhodnete pre vysokú školu, ale pre prácu, vám prajeme veľa šťastných odrobených 
hodín a radosť z kolektívu.

T. Libičová
***     ***    ***

Maturantom prajem, aby si našli prácu a výšku svojich snov...  A keď sa nedostanú tam, kde chcú, tak to 
neprekáža, napriek tomu môžu byť slávne hviezdy... Hlavné je nestrácať sny ani nádej...

E. Mičejová
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IV. H

IV. G
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Čo ste cítili počas vyraďovania?

Počas vyraďovania som bola na jednej strane šťastná, že už mám po maturitách a že mi 
začínajú pomerne dlhé prázdniny, no na druhej strane som mala slzy na kraji, pretože sa 
končila ďalšia etapa môjho života. Určite som nebola jediná, v ktorej sa striedal pocit šťastia 
a smútku zároveň. Bol to super pocit dostať do rúk maturitné vysvedčenie a vedieť, že už 
máte po tom, no myšlienka, že už sa späť do tej istej školy nevrátite bola zvláštna a v celku 
„nepredstaviteľná“. Určite táto škola ostane miestom, na ktoré budem s radosťou spomínať 
ako na druhý domov a kde nájdem pomocnú ruku.                                                    M. Auxtová

***     ***    ***
Neuvedomovala som si, že už je koniec. Že som skončila jednu etapu môjho života.  Škola aj 
učitelia mi budú velni chýbať a som im vďačná za to, čo ma naučili a ako  k nám žiakom zod-
povedne a priateľsky pristupovali.

N. Mušková
***     ***    ***

Osobne, v tej chvíli ako sme stali na pódiu, som necítila nejaké emócie, no, keď to všetko 
skončilo a každý sme sa po vyraďovani stretli mimo pódia, tak to bolo velmi emocionálne 
znateľne. Človek začne rekapitulovať všetko, čo sa udialo počas strednej a uvedomuje si, že 
ozaj niečo skočilo a začína nová etapa. Bol to velmi pekný ceremoniál, ktorý mal aj svoju 
vážnosť. Hodnotím ho len pozitívne.                                                                          K. Múková
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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, riaditelia škôl - PaedDr. Katarína Zingorová a Ing. Ivan 
Majer, učitelia, majstri, rodičia a široká verejnosť.

Slávnostné vyraďovanie štvrtákov
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Príhoda z detstva
    Napadla mi jedna príhoda z detstva, na ktorú asi nikdy nezabudnem. A tak som sa 
ju rozhodla prerozprávať.
Na základnej škole som mala tri najlepšie kamarátky. Trávili sme spolu veľa voľného 
času a zakaždým, keď sme sa stretli, sme vymysleli nejakú blbosť. A tak to bolo 
aj v tento deň. Ešte ráno sme si potvrdili, že okolo 9:00 sa stretneme u nás doma. 
Zatiaľ, pokým prišli ostatné baby, my s Paťou sme preberali našu obľúbenú tému – 
nadprirodzené bytosti, sny, námesačnosť. Takéto rozhovory som zbožňovala hlavne 
vtedy, keď sa nám večer nedalo zaspať, a tak sme sa začali zamýšľať nad niečím 
nadprirodzeným. Moji rodičia nikdy neverili na nadprirodzené bytosti, ani raz ma 

nepočúvali. Na rozdiel od našich, moja starká je celkom sčítaná v podobných veciach. 
    Po chvíli prišli aj ďalšie dve kamarátky. Sedeli sme na koberci v mojej izbe a klebetili, popritom hrali pexeso. 
A mne hneď napadla myšlienka vyvolávania duchov, keďže sme niečo podobné nedávno preberali aj s Paťou. 
Boli sme sami doma. Detaily sme si našli na počítači v izbe. Vyčítali sme, že nám k tomu treba len papier a tri 
misky. Ostali sme sedieť v kruhu, na papier sme nakreslili kružnicu a okolo nej naše mená. Vo vrchnej časti 
kružnice bolo meno osoby, ktorú sme chceli vyvolávať a v strede nešťastné číslo. Do jednej z misiek sme dali 
prameň vlasov, do druhej misky kúsok odlomeného nechtu a do poslednej kvapku krvi. Spoločne sme začali 
odriekavať slová, ktoré sme našli v článku na internete. Ale aj po piatich minútach sa nič nedialo, jedine Saška 
si začala robiť srandu, keďže ako jediná z nás na tieto srandy neverila. Pozrela som na hodiny a bol čas obeda. 
Naobedovali sme sa spolu a mamka prišla odviezť baby domov, len Paťa ostala so mnou až do druhého dňa.
V izbe sme si zapli počítač, mali sme tam našu rozohratú hru – Sims2, ktorá bola častokrát obľúbená dievčenská 
hra. Pár minút po začatí som počula na prízemí buchot, akoby tam niekto kráčal. Snažila som nevšímať si to. 
Ale po druhýkrát sa už ozvala Paťa a spýtala sa ma to isté: „Počula si to aj ty?“ zvuky stíchli.
    Snažili sme sa na to zabudnúť. No po chvíli sa nám obom pozornosť od počítača upriamila na tmavý obrys 
postavy, ktorý sa rýchlo vyplazil hore po schodoch a stratil sa v spálni oproti. V tej chvíli nás ako prvé na-
padlo utekať čo najrýchlejšie z poschodia. Zastali sme až dole v kuchyni, kde sme si sadli na barové stoličky 
a pár minút len mlčali a pozerali na seba. Vzápätí mi napadlo, že sa musím presvedčiť o tom, že na prízemí 
okrem nás nik nie je. Keď som sa vrátila, každá sme rozmýšľali potichu, čo sa stalo a prvá začala Paťa. Bola 
vystrašená. Začala rozprávať v súvislosti s mojím vyvolávaním duchov a aká to bola blbosť. Keď som ju 
upokojila, začali sme uvažovať, čo teraz. Nemohli sme to predsa nechať len tak alebo povedať naším, a tak 
som zavolala starkej. Poradila nám, aby sme sa nebáli, vyšli naspäť hore do spálne spýtať sa, čo nám tým chcel 
dotyčný naznačiť. Tiež nás uistila, že sa nemáme báť, pretože keby nám chcel niečím ublížiť, už to spraví.
    A teraz tá zložitejšia diskusia, kto z nás dvoch vyjde po schodoch hore? Paťa začala so svojimi presvedčovacími 
schopnosťami: „Veva, vždy si bola z nás tá, ktorej prv napadli takéto hlúposti. Tak si za to nes následky! Aj si 
mala vždy menší strach a rešpekt na rozdiel odo mňa, veď ja by som zo seba nevydala ani hláska. Nemáš skoro 
z ničoho strach, tak čo si teraz zmäkla?“ A vtedy som si uvedomila, že na to mám a zvládnem to, už len z toho 

dôvodu, aby som ju utvrdila v tom, čo si už aj o mne myslí. Vyšla som 
hore, povedala pár rečníckych otázok, nik neodpovedal, ale bolo ticho. 
A tak som sa vrátila do kuchyne na jednej strane spokojná, že som 
prekonala svoj strach a nevyklepala sa a na druhú stranu sklamaná, že 
som sa nič nedozvedela a nemám čistú hlavu. S Paťou sme to uzavreli 
ako scénu z tzv. hororu, ktorá nás asi vždy pri podobnej príležitosti 
napadne a na mňa sa naďalej pozerala ako na silnú, nebojácnu ženu.
    Prišla som na to, že niekedy vás stačí len trošku podpichnúť alebo 
postrčiť a Vy s danou vecou nemáte vôbec taký problém, ako ste si 
predtým mysleli, ba ešte to zvládnete aj nad očakávania. Len sa stačí 
odhodlať a povedať si, že na to mám. Pretože sa najčastejšie stáva, že 
si to človek prehrá len v hlave.

V. Machyniakova
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Výnimočný deň
    Jedného dňa som sa zobudila s nápadom urobiť si 
deň niečím výnimočný, túžila som niekam ísť a dú-
fala som, že ma tam niečo nové čaká, a tak som sa po-
sadila na posteľ a začala som dumať, ako túto túžbu 
naplním. Nejakú dobu mi nič nevedelo napadnúť, no 
potom prišiel ten záblesk! Čo tak si „vybehnúť“ s mi-
lovanou a blízkou osobou. 
    Zliezla som z mojej postele, nohy sa mi dotkli 
chladnej zeme, trošku som sa ponaťahovala a moje 
kroky viedli priamo do kuchyne, keď bolo už z diaľky 
cítiť mamine čerstvé palacinky a kávu: 
„Dobré ráno, zavolala som! Mami, dostala 
som nápad. Čo tak urobiť si „babský“ deň 
plný zážitkov?“ Dohodli sme sa na tom, 
že navštívime novootvorené nákupné cen-
trum. 
    Keď sme dorazili do centra, samoz-
rejme, že sme potrebovali pár butikov a 
neskôr naše kroky viedli na obed. Popri 
klábosení ma niekto potľapkal po pleci 
a prehovoril na mňa so slovami: „Nerád 
ruším.“ Trošku ma to vyľakalo. Za chrb-
tom mi stála vysoká slečna s fotoaparátom 
v ruke a opýtala sa ma, či by som nechcela 
skúsiť modeling. Bola som v mimoriad-
nom šoku a nevedela som zo seba vymotať 
súvislú vetu. „Ja a modeling?“ Po chvíli 
konverzácie som sľúbila, že sa ozvem po zvážení 
tejto ponuky. Mala som veľmi zmiešané pocity, veľa 
myšlienok mi chodilo hlavou sem a tam. Jedna z 
hlavných bola tá, či je to pre mňa správne.
    Po príchode domov som si otvorila môj fungl nový 
počítač a začala som hľadať informácie o modelingu. 
Po pár dňoch uvažovania a váhania som sa rozhodla 
to skúsiť, bola som plná strachu, očakávaní a hlavne 
myšlienky, či na to mám, no túžba zažiť niečo nové 
bola väčšia ako ja, a omnoho!
    O pár dní mi telefonovali z agentúry, že mám 
ukázať, čo vo mne je, bola to ponuka prvej módnej 

prehliadky a dokonca v Miláne.
    Prišiel ten deň „D“, keď som stala za oponou plnou  
ľudí a ja som mala pocit, že sa zastavil čas, moja hla-
va bola plná pochybností, strachu a v bruchu sa mi to 
hemžilo motýľmi. Čo ak spadnem? Čo ak sa mi budú 
smiať  za moju začiatočnícku chôdzu na opätkoch? 
Srdce mi bilo ako zvon. Mala som sto chutí odísť a 
kariéru začínajúcej modelky zavesiť na klinec, veď to 
nezvládnem!
    V tom som sa zhlboka nadýchla a povedala som 
si, že som silná a že na to mám. Vyšla som na mólo 

a do očí mi svietili reflektory, urobila som prvý krok 
a pocítila som istotu, s hrdosťou som odprezentovala 
krásny model od svetovej návrhárky a mala pocit, že 
mi to tam patrí. Bolo to niečo fantastické, už nikdy 
som necítila  neistotu, obavy a ani nič iné. Dokázala 
som si to podstatné, že som silná a len ja dokážem 
ovládať svoje emócie a obavy! Všetko sa dá prekonať, 
ak máte vášeň a túžbu veci robiť inak.
    A teraz sa každé ráno budím v mojom novom byte, 
ktorý mám za svoju odvahu a ďakujem za to, že som 
si uvedomila, že na to mám! Všetko boli len zbytočné 
pochybnosti.                                          K. Múková



22

Lopejík
Kniha

    ,,Čítala si to?‘‘ opýtal sa ma Igor. Nechápavo som na neho pozrela. ,,Čítala čo?‘‘ 
opýtala som sa už zbytočne, lebo som v jeho rukách zazrela knihu ,,Ako chutí 
moc‘‘. Zakýval mi žltou knihou pred očami a jeho oči sa smiali s ním. Prikývla som 
mu na súhlas, no myšlienkami som bola inde. Bolo to päť rokov dozadu
    Prevrátila som ďalšiu stranu knihy, no zahľadela som sa najprv von z okna. 
Mamička už stála na zastávke s chlapčekom a odprevádzala ho na autobus. Z 
myšlienok ma vytrhol neznámy kučeravý chlapec. ,,Máš tu voľné?‘‘ opýtal sa s 
úsmevom a pozrel na knihu. Ja som si však všimla niečo iné. Veľké hnedé oči a dve 
jamky na lícach. Neuvedomila som si však, že on čaká na moju odpoveď. Zahan-

bene som mu zamrmlala na súhlas a znovu pokračovala v čítaní. Pozrela som na chlapca vedľa seba a všimla 
som si, že aj on pozerá na mňa. Z ničoho  nič mi začal rozprávať o knihách. Zistila som, že máme toho veľa 
spoločného. Porozprával mi o sebe, no vypytoval sa aj mňa. Keď sme autobusom dorazili do Brezna, rozlúčili 
sme sa a on mi sľúbil, že si prisadne aj zajtra.
     Takto to išlo každý deň. Prisadol si a rozprávali sme sa celú cestu. Po čase sme sa stali najlepšími priateľmi. 
Často sme sa spolu smiali, chodili sme von, do kina a na kávu. Delili sme sa o svoje pocity a myšlienky a 
nemali sme žiadne tajomstvá. Raz som sa mu zdôverila aj so svojim snom napísať knihu. Igor mi na to nič 
nepovedal.  Vyhovoril sa, že musí ísť domov a bez ďalšieho slova odišiel.
    Keď prišli prázdniny, začal mať veľa výhovoriek, nechcelo sa mu ísť von a mňa to začalo veľmi mrzieť. 
Nahnevala som sa a šla som k nemu domov. Igor mi otvoril dvere, no nechcel mi pozrieť do očí. „Máš prob-
lém?“ bola moja prvá otázka. Snažila som sa za hnevom skryť to, ako ma ranilo jeho správanie. Môj najlepší 
priateľ však sklonil hlavu a zbabelo sa vyhovoril, že musí ešte niečo vybaviť. Neveriacky som pozrela na 
zatvorené dvere a so slovami hnevu a sklamania som utekala domov.
    Po týždni mi niekto zazvonil na zvonček. Igor v nich stál s taškou v ruke. Dvere som zabuchla, no keď 

zaklopal, otvorila som ich znovu. Bez slov mi 
podal tašku a ja som ju nechápavo otvorila. Bola 
v nej kniha. Na mieste autora bolo Igorove meno 
a mne razom prišlo všetko jasné ako facka.
    Igor mi vysvetlil, že sa bál. Vedel, že sa na-
hnevám, že on napísal knihu a ja ešte nie. Pocho-
pila som. Ospravedlnil sa mi a prosil, aby sme 
boli priateľmi aj naďalej. Videl na mne, že ranil 
moje city, že ten náš vzťah už nemusí byť ako 
predtým. 
    Vtedy prišiel ten bod zlomu. Uvedomila som 
si, že na to mám. Toľkí to už zvládli, tak prečo by 
som to ja nie? „Tú knihu som čítala, keď sme sa 
zoznámili.“ Pozrel na mňa, oči sa mu rozjasnili a 
aj on si musel spomenúť na ten deň.                                                                                                                    

N. Mušková
Sestra

    Sedela som vo vyrezávanom drevenom hojdacom kresle. Nohy som mala zakryté hnedou pletenou dekou. 
Na deke bolo položené veľké klbko červenej vlny, z ktorého mala byť neskôr veľká deka. Cez vyklopené 
okno dovnútra domu prenikal čerstvý, svieži vzduch. Bola jar. Najkrajšie obdobie, ktoré premieňa vzduch 
na voňavý parfém rastúcich kvetov a kvitnúcich stromov. Cez škárky v roletách prenikali slnečné lúče do 
celej miestnosti. Odkryli malú vrstvu prachu na starom nábytku. Poutierala som prach najskôr z pravej nízkej 
poličky, až prišiel rad na tú poslednú v rohu. Ležali tam poukladané rôzne fotky a albumy.
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    Vybrala som polorozpadnutý album z konca, ktorého farba sa už nedala ani 
identifikovať. Hneď som ho spoznala. Otvorila som ho a na prvej strane vo veľkom 
srdiečku boli dve mená: Katarína a Janka. Celý album bol venovaný mne a mojej 
sestre, dvojičke. Na ďalšej stránke bola naša spoločná fotka hneď z pôrodnice, 
s veľkými ružovými mašľami na hlavách a v ružových šatôčkach. Rodičia nás 
parádili už od malička.
    S mojou sestrou sme si boli veľmi blízke. Pomáhali sme si, hrávali sa spolu, o 
všetko sme sa delili, alebo si požičiavali rôzne hračky. Všetko bolo ako zo sna až na 
našich piatich rokov. Vtedy sa všetko otočilo. Mojej sestre, mojej milovanej sestre 
diagnostikovali vážnu chorobu. Rakovinu. Doktori jej dávali pár rokov života. Pre celú rodinu to bola veľká 
rana, zato moja sestra vyzerala, akoby sa jej to vôbec netýkalo. Rozhodla sa nepremárniť čas, ktorý jej ostáva 
vyplakávaním a preklínaním osudu.

V škole bola moja sestra vždy lepšia ako ja. Čo sa snaženia 
týkalo, ale hlavne čo sa týkalo známok. Mala veľké am-
bície už od základnej školy. Chcela byť doktorkou. Ešte 
som nevidela dieťa, ktoré bolo v takom útlom veku tak uve-
domelé. Mala čisté jednotky a doma mi pomáhala s učením, 
aby som bola rovnako dobrá ako ona. Vôbec nerozmýšľala 
nad tým, že by si mohla život viac užívať.
Vtedy som jej hovorievala, že sa nemusí učiť, že sa 
môžeme zabávať, ale ona trvala na svojom. Nemohla som 
jej povedať, že všetka jej snaha bude raz zbytočná.
Prišlo to. Moju sestru previezli do nemocnice s vážnym 
záchvatom. Vtedy bola už po chemoterapií. Blonďaté vlasy 
už nezakrývali jej čelo a celá vyzerala inak. Tak či tak bola 
krásna. Jedného dňa som za ňou išla po škole sama. Sadla 

som si oproti nej na bielu stoličku v miestnosti, ktorá vôňou pripomínala lekáreň. Necítila som sa tam dobre. 
Možno preto, že každým dňom som videla, ako je na tom horšie. Pomaly zdvihla svoju ruku a načiahla sa. 
Nechcela som, aby sa namáhala a tak som jej ju prudko chytila. Pozrela na mňa a začala: ,,Sestrička, mojim 
snom bolo pomáhať ľuďom ako som ja, Ale vidíš, nepodarilo sa.‘‘ Po tvári sa mi začali  kotúľať slzy a z celej 
sily som v sebe držala plač. Nedokázala som vydať ani slovo. Pokračovala: ,,Verím, že si rovnako šikovná ako 
ja a tiež sa rozhodneš robiť niečo, čím budeš nápomocná iným.‘‘ Už som nevydržala. Začala som sa zajakávať 
a cez slzy som ani nevidela jej tvár. Ale ona bola v poriadku. Usmievala sa na mňa a pevne mi stískala ruku. 
Dňa 11. mája sme sa posledný raz rozlúčili s dcérou, vnučkou a sestrou. Najlepším človekom na svete. Dlho 
som sa s tým nevedela vyrovnať a dlho som hľadala dôvod, prečo práve ona. 
Dnes sedím v prázdnom byte. Sama. Je to už viac ako päťdesiat rokov bez mojej sestry. Užívam si voľný čas 
na dôchodku po mojej dlhoročnej práci. Práci, ktorá zmenila život mne a aj veľa iným, neznámym ľuďom. 
Stala som sa lekárkou. Hlavne preto, aby  som mohla svojou prácou pomáhať chorým, ale aj ich rodine, aby 
nestratili niekoho rovnako, ako ja svoju milovanú sestru. Po jej slovách na rozlúčku som si uvedomila, že na 
to mám. Maturitu som zvládla úspešne a na počesť mojej sestry som sa po ukončení strednej školy rozhodla 
nastúpiť na Vysokú školu verejného zdravotníctva.
Ešte stále nerozumiem, prečo si Boh povolal práve ju, no v úsmeve každého človeka, ktorý odchádzal vyliečený 
a zdravý, som videla ten jej. Dokončila som za ňu to, čo nestihla ona. Vďaka nej som si vybrala prácu, ktorá 
ma napĺňala. 

D. Olerínyová
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    V ľudskom živote  sa vy-
skytne mnoho chvíľ, kedy je 
potrebné vykonať závažné ale-
bo bežné každodenné rozhod-
nutia. V mojom živote sa takáto 
chvíľa dôležitého rozhodnutia 
odohrávala v deviatom ročníku 
na základnej škole.
    Každý deviatak si musí 

zvoliť strednú školu, na ktorej bude pokračovať 
jeho štúdium. Výber je naozaj veľký. Od rôznych 
odborných škôl až po všeobecnejšie gymnázia. Ja 
som mala v type školy hneď jasno. Určite som chce-
la študovať na gymnáziu a následne pokračovať v 
štúdiu na vysokej škole. Problémom však bolo vybrať 
si konkrétnu školu, ktorá ma na budúce štúdium a po-
volanie pripraví najlepšie. Po mnohých rozhovoroch 
s rodičmi a výchovnou poradkyňou som si zvolila 
dve školy, na ktoré som poslala prihlášky. Moja prvá 
voľba bolo anglické bilingválne gymnázium, kde som 
úspešne spravila prijímacie skúšky, ale pre nedosta-
tok miesta som nebola prijatá na odbor anglický ja-
zyk, len na klasické gymnázium. Ktoré zastrešovala 
tá istá škola. Bola som z toho sklamaná. Rodičia ma 
podporovali slovami: „Ešte stále môžeš ísť na druhú 
školy. Uvidíš, bude ti tam napokon lepšie.“ Mali 
pravdu. Mojím druhým výberom bolo Súkromné 
gymnázium Železiarne Podbrezová. Odbor bol tiež 
zameraný na anglický jazyk, ale s menším počtom 
hodín angličtiny.
    Na zápis som išla s menšími obavami, predsa len to 
bola moja druhá voľba, no nikdy som ju neoľutovala. 
Všetko prebehlo v poriadku. Od septembra som sa 
mala stať žiačkou tohto gymnázia. Užívala som si 
prázdniny, keď mi rodičia oznámili: „Volali nám zo 
školy, že sa ruší odbor anglický jazyk kvôli nízkemu 
počtu žiakov.“ Nervózne som začala chodiť po izbe. 

„Môžu ťa zobrať na 
odbor informatika,“ 
dodala mama. Bol 
to pre mňa šok. Z in-
formatiky som nič 
nevedela. Na základ-
nej škole som sa jej 
úspešne vyhýbala a 
doma som bola rada, 
keď sa mi podari-
lo zapnúť počítač a 
dostať sa k potreb-
ným veciam bez 
n e v y s p y t a t e ľ n ý c h 
komplikácii. Otec mi 

bol oporou. On sa v počítačoch dobre vyzná, preto mi 
sľúbil pomoc so štúdiom. Aj preto som sa rozhodla 
porušiť moju komfortnú zónu a skúsiť nejaké za-
túlané gény po otcovi.
    Nastúpila som na školu s obavami a so strachom 
som čakala na prvú hodinu informatiky. Prvú hodi-
na bola neutrálna. Učiteľ sa nás snažil oboznámiť 
s učebnými osnovami, ale trieda plná dievčat a len 
päť párov chlapčenských očí na neho zhrozene. Ho-
diny boli náročné a ja som sa márne pokúšala cudzím 
výrazom pochopiť. Bez učenia to nešlo. Začala som 
aktívne reagovať na neznáme pojmy a spájala som in-
formácie s tým, čo som doma už počula. Častokrát sa 
mi rozjasnili spomienky na výučbu s mojím otcom.   
Ako sme spolu rozoberali starý, už nefunkčný počítač 
a on sa mi snažil objasniť súčiastku, ktorú práve držal 
v rukách. V škole sme začali s novým tematickým 
celkom, s programovaním. Vždy ma bavilo logické 
myslenie, preto nebolo zvláštnosťou, že som sa v pro-
gramovaní našla. Bavilo ma riešiť všetky úlohy, ktoré 
nám boli dané. Myslím si, že neklamem, keď poviem, 
že som bola jedna z najlepších žiakov našej triedy v 
programovaní. Učiteľ informatiky mi ponúkol ďalšiu 
možnosť zlepšovania mojich schopností.
    Navrhol mi účasť na kurze programovania. 
Programovať v Jave bolo však úplné iné ako v Pacale, 
ktorý som už dôverne poznala. Príkazy boli zložitejšie. 
Bola som zúfalá. Skončiť s touto mimoškolskou ak-
tivitou som rozhodne nechcela. Sklamala by som 
tým otca a aj samu seba. Rozhodla som sa bojovať! 
Skúšala som si všetky programy doma a učila som sa 
z rôznych kníh.
      Roztrasená som išla na záverečnú skúšku kurzu, 
kde nám dali samostatne spraviť náročný program. 
Snažila som sa, ako som len vedela. Program som 
spravila, ale dobrý pocit som z neho nemala. Inštruktor 
nám vyhlásil výsledky. Veľmi ma prekvapilo, keď 
sa moje meno neobjavilo pri prvých vymenovaných 
účastníkoch, ktoré program nespravili dobre. A mená 
stále ďalej čítal. Keď sa dostal až k vrchným pozíciám 
na jeho zozname, myslela som si, že jednoducho moje 
meno zabudli pridať na zoznam. Keď vyhlásil, že som 
sa umiestnila na druhom mieste, bola som nesmierne 
šťastná. Bolo to pre mňa veľké prekvapenie a vtedy 
som si uvedomila, že na to mám.
     To, čo som niekedy považovala za nemožne, sa 
zmenilo .Úspešne som zmaturovala z informatiky a 
vzdelávala som sa v nej aj na vysokej škole. Dnes 
pracujem v celosvetovo známej spoločnosti Info na 
pozícii programátora. Už viem ,že hoci život nejde 
podľa našich prvých rozhodnutí ,on sám si zvolí tú 
najlepšiu cestu.                                   N. Réveszová

Zatúlané gény
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Študent
 Môj príbeh sa začína 
v jeden zamračený deň na 
prijímacích skúškach na 
Súkromnom gymnáziu ŽP 
v Lopeji, kde som sa na-
priek svojej lenivosti chcel 
dostať a študovať tam. Už 
na základnej škole som ne-
bol najlepším z triedy, a to 
hlavne čo sa prospechu týka-

lo. Aj keď som do tej doby nikdy neprepadol, vždy 
som k tomu mal blízko. Vtedy som ešte mal pocit, že 
na strednej škole všetko to, čo zameškám, dobehnem 
a začnem sa konečne učiť.
 Po základnej po prvýkrát stredná škola. Bolo 
to konkrétne 2. septembra, teda v deň nástupu. Bol 
som veľmi  nervózny a vystresovaný z nového ko-
lektívu. Veď som bol 9 rokov zvyknutý každý deň na 
jeden a ten istý kolektív, s ktorým som veľmi dobre 
vychádzal. Tesne pred mojím prvým vkročením do 
triedy plnej neznámych ľudí som si kládol otázku: 
„Ak si s nimi nebudem rozumieť, ako to len vydržím 
nasledujúce 4 roky?“ Hneď, ako som vošiel do 
triedy, zabudol som na všetky moje obavy, ktorými 
som sa trápil, pretože tam na mňa čakalo 24 ľudí, 
ktorí sa usmievali a tešili na rôzne spoločné zážitky, 
ktoré nás počas nastávajúcich rokov čakajú. Vtedy 
som si povedal, že mám na to, aby som konečne 
opustil stereotyp neučenia sa a lenivosti, začal sa 
učiť a stal sa po dlhej dobre opäť dobrým žiakom.
 Tento systém mi však nevydržal ani rok. Kým 
na polročnom vysvedčení som sa držal chváliteb-
ných, na konci roka prevládali dostatočné. Nebol 
som zo seba nadšený, ale zas ani sklamaný natoľko, 
aby som opäť začal strácať čas učením. Vravel som 
si: „Lepšie mať poobede voľný čas, než čas strácať s 
knihami.“ V čase strednej školy som prechádzal pu-
bertou, a teda som neriešil, že mi to môže pokaziť 
budúcnosť. Svoj prospech som počas rokov na stred-
nej škole neriešil. Vo štvrtom ročníku som si podal 
prihlášku na jednu vysokú školu s informatickým za-
meraním, kde som vždy chcel študovať. Pretože som 
lenivý, nechcem pracovať manuálne. Jednoznačne 
pre mňa bolo jednoduchšie pracovať v kancelárii, 
než v nejakom špinavom závode. Preto pre mňa bolo 
obrovským sklamaním, keď som z mojej vysnívanej 

školy dostal list, v ktorom bolo napísané, že kvôli 
môjmu prospechu ma nemôžu prijať. Bol som z toho 
zničený, pretože som vedel, že na to mám. No už bolo 
neskoro učiť sa. Mohla  za to moja lenivosť.
 Neostávalo mi teda nič iné, než sa zamestnať 
v závode. Bola to veľmi náročná práca, po ktorej som 
si kládol tú istú otázku: „Stáli mi tie voľné poobedia 
a neučenie sa naozaj zato?“ Po celom roku práce s 
vedomím, že takto budem pracovať celý život, som 
sa dozvedel, že sa na škole zmenili pravidlá prijíma-
nia žiakov. Po novom totiž nebol dôležitý prospech 
ale prijímacie skúšky. Preto som neváhal ani minútu 
a podal som si prihlášku znova. Bola to šanca, akú 
som si snáď ani nezaslúžil. Poctivo som sa pripravil, 
aby sa nezopakovala minuloročná situácia. V tomto 
prípade už lenivosť nehrala rolu. Predtým sa mi to 

nikdy nestalo, ale bol som rád, že sa môžem učiť. Po 
skúškach som dostal list, v ktorom bolo napísané, že 
som prijatý. 
 Znova som mal pocit, že na to mám. V práci 
som podal výpoveď, začal študovať na vysokej škole 
a dnes už študujem v tretom ročníku. Verím, že raz 
dostanem prácu svojich snov a lenivosť ma už nikdy 
neovládne. Človek sa učí na vlastných chybách a chy-
by robí každý. A na druhej strane som rád, že sa mi 
táto situácia stala, pretože až po nej som si uvedomil, 
že na to mám.                                             T. Slivka

     Všetko sa začalo v jeden krásny slnečný deň. Vstala som s pocitom, že dnešok bude iný, ako predchádza-
júce dni. Vstala som z postele a šla si spraviť raňajky. Vošla som do kuchyne a vtedy sa stalo niečo nečakané. 
Keď som sa dotkla stola, mala som víziu, bolo to zvláštne, pretože sa mi nikdy nič podobné nestalo. V tej vízii 
som videla tri čísla. Bola som ešte stále rozospatá, a tak som to nebrala vážne.
     Po ceste do školy som stretla moju najlepšiu kamarátku Elenu, a tak sme šli spolu. Zdôverila som sa jej, 
čo sa mi stalo. Povedala mi, že sa mi len niečo zdalo a určite to nič neznamená. Keď sme sa rozprávali ďalej, 

Prekonať svoj strach
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povedala mi o novom chlapcovi v škole, vraj je na ňom niečo zvláštne. Spýtala som sa 
jej, čo to je a ona odvetila: „Je iný ako ostatní, väčšinou je sám a vyhýba sa ľuďom.“ 
Povedala som jej, nech ho skúsi spoznať a zistiť, čo je na ňom také záhadné.
     Ďalší deň sme ho stretli v škole a zoznámili sme sa. Keď som mu podala ruku, 
videla som tie isté čísla, čo minulé ráno. Preľakla som sa a utekala som za svojou 
starou mamou. Povedala som jej všetko, čo sa mi stalo a čo ma trápi. Nebola vôbec 
prekvapená, práve naopak. Povedala mi: „Vieš, drahá, naša rodina má už dlhé stáročia 
nezvyčajné schopnosti, vždy nás považovali za čarodejnice.“ Nemohla som tomu 
uveriť: „Čarodejnice? Veď také niečo neexistuje.“ Povedala som si, že na dnes toho 
už bolo dosť a odišla som domov.

Keď som prišla na druhý deň do školy, dozvedela som sa, že Elena sa neukázala. Keď som sa dotkla jej 
skrinky, znova som mala víziu. Videla som v nej, kde je jej auto. To miesto som poznala, a tak som odišla zo 
školy a išla som ju hľadať. Hneď, ako som dorazila na miesto, kde som videla jej auto, zostala som v šoku. Na 
tabuli a ceste boli presne tie čísla, ktoré som videla vo vízii.
     Vzápätí sa tam objavil aj neznámy chlapec zo školy. Volal sa Paul. Povedal mi, že nie som sama, že aj on 
má nadprirodzené schopnosti, preto sa vyhýba ľuďom. Opísal mi, čo presne videl a povedal, že mi pomôže 
Elenu nájsť. Na to, aby sme ju našli, sme museli povedať akési kúzlo. Veľmi som sa bála, nevedela som, čo sa 
to so mnou deje. Paul ma upokojil, že mi všetko vysvetlí, ale až keď ju nájdeme.
     Súhlasila som. Chytili sme sa za ruky a on niečo zamrmlal, potom mi povedal, aby som po ňom opakovala. 
Bola som vydesená, ale sila vôle ma premohla. Myšlienkami som sa vrátila ku všetkým spomienkam, ktoré 
som s Elenou mala. Vtedy som si uvedomila, že na to mám. Zopakovala som po Paulovi všetky slová a stalo 
sa niečo, čo mi vyrazilo dych. Na mape, ktorú Paul predtým pripravil sa objavila čierna bodka. Paul skríkol: 
„Tam je to! To je to miesto, kde Elenu nájdeme!“ Nechápala som, čo sa to deje a ako je to vôbec možné, ale 
išla som s ním.
     Ocitli sme sa pred budovami a do jednej z nich sme vošli. Elena sedela na zemi a čítala knihu. Bola 

veľmi prekvapená, keď nás uvi-
dela a spýtala sa, čo tam robíme. 
Povedala som jej, že sme sa o 
ňu veľmi báli a všetko, čo sa mi 
stalo. Povedala som jej, že mám 
nadprirodzené schopnosti a že 
som čarodejnica. Zo začiatku mi 
neverila, ale presvedčila som ju 
tým, že som jej povedala, ktorú 
stranu dočítala bez toho, aby 
som videla knihu.
     S Elenou a Paulom sme sa 
vrátili domov. Paul, ako sľúbil, 
mi povedal všetko o ňom a jeho 
rodine a že ma naučí niečo o 
mojich nových schopnostiach. 
Elena nám napokon povedala, že 
chcela byť chvíľu sama. Všetko 
nakoniec dobre dopadlo.

     Prišla som na to, že strach je nepodstatný. Dnes už je všetko inak, moje malé tajomstvo nevie skoro nikto. 
Postupom času sa dozvedám viac o tom, kto vlastne som. Ten deň mi dal veľa, vtedy som si uvedomila, že 
mám na to prekonať svoj strach, ale aj samú seba.                                                                      S. Szegediová
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       Utorok ráno. Zo sladkého a pokojného spánku ma zobudila mucha, ktorá lietala okolo môjho ucha. 
Zahnala som sa a na chvíľu to bzučanie stíchlo. Zatvorila som oči naspäť. Po pár minútach ma prišla otravovať 
znova, čo znamenalo, že už nezaspím. So zalepenými očami som hľadala telefón 
na mieste, kde som ho včera večer položila. Hodiny ukazovali 8:23. Budík som 
mala nastavený na 8:30, čiže tak či tak by som musela vstávať o 7 minút. Pozbie-
rala som sa z postele, na nohy našuchla svoje obľúbené teplé chlpaté papuče a šla 
som do kuchyne, kde som zapla rádio. Vychutnávala som si výdatné raňajky, keď 
v tom ohlásili v rádiu, že sa dnes začína Svetový pohár v lyžovaní v rakúskom 
Schladmingu.  „Moja chvíľa,“ pomyslela som si. Práve dnes bol ten deň, kedy 
cestujem na môj už druhý Svetový pohár.
 Moji rodičia ma od malička viedli k športu. Otec mi vždy hovorí: „Ešte si 
ani chodiť nevedela a už si na lyžiach stála.“ Veľmi si to nepamätám, predsa len 
to bolo dávno. Na čo si ale živo spomínam, bol môj prvý slalom, keď som mala asi 9 rokov. S otcom sme boli 
lyžovať na Mýte pod Ďumbierom. Akurát sa tam konala súťaž detí od 7 do 10 rokov. Registrácia účastníkov 
prebehla už týždeň pred, o čom sme my nevedeli. Jediné moje šťastie bolo, že môj tatko je kamarátsky typ 
a pozná takmer všetkých vlekárov či vedúcich. Po pár minútach som už bola zaradená do zoznamu preteka-
júcich. Zhora som pozerala na chlapcov a dievčatá, ktoré šli predo mnou. Prvý, druhý, piata, šiesta. Na mojom 
drese, ktorý som dostala na poslednú chvíľu, svietilo červeným číslo 11. ,,11-ka na štart!“ V tej chvíli mi tro-
chu zovrelo žalúdok a postavila som sa pred čiaru, ktorá signalizovala začiatok trate. Pri pohľade na koniec 

Krásny šport

trate, som v diaľke videla otcovu červenú čiapku a 
rozmýšľala som, čo asi tak hovorí pánovi vedľa neho. 
Zo zamyslenia ma vytrhol až ujo: „Pripravená?“ 
Prikývla som. Jediné, čo som počula a vnímala, bolo 
odpočítavanie. A už som bola na trati. Jedna červená 
bránka, druhá modrá, zase červená, zase modrá. Ani 
som sa nenazdala a bola som dole. Všetci tlieskali. 
Ocino ma privítal so slovami hrdosti, keďže som to 
nikdy predtým nerobila. Vtedy sa z úplne obyčajného 
dňa stal deň výnimočný. Získala som druhé miesto, 
uvedomila si, že ma to baví a že mám na to, aby som 
robila tento krásny šport. 
 Prvý veľký pretek. Bála som sa ho ako čert 
kríža. Snažila som sa upokojiť, no veľmi mi to nešlo. 
13:40. Môj čas. Zatočila som lyže doprava, doľava, 
doprava, doľava a zrazu nikde. Tvrdý náraz, sneh, 
nohy každá do inej strany. Bola som na zemi. V tej 
chvíli som ani nevedela, prečo. So slzami v očiach 
som po okraji zlyžovala dolu. Cestou domov som 
v aute nepovedala ani slovo. Bola som nahnevaná, 
nazlostená, sklamaná. Sama zo seba. Všetci mi 

hovorili, že to neprekáža, že nabudúce to bude lepšie, 
no ja som o žiadnom nabudúce nechcela počuť. 
Myslela som si, že zakaždým to dopadne rovnako a 
že predsa len to asi nebude šport, v ktorom budem 
vynikať. Je-diní ľudia, ktorí ma stále otravovali s tým, 
aby som to nevzdávala, boli moji najbližší. Z každej 
strany som nepočúvala nič iné iba, aká je to škoda, 
aký mám talent, že sa nemám vzdávať, že jeden 
nevydarený pretek nič neznamená. Div sa svete, mali 
pravdu. Po pár týždňoch som si to uvedomila aj sama. 
Vytiahla som lyže, obula lyžiarky a vrátila sa naspäť 
na svah. Tentokrát som sa už nevzdávala, čo si všimol 
aj jeden tréner, ktorý bol práve v ten deň lyžovať aj 
s rodinou. Hneď sa mi prihovoril a do rúk mi strčil 
vizitku so slovami: „Ozvi sa.“ S otcom si dohodli 
stretnutie, na ktorom prebrali všetky možné ponuky, 
a taktiež ciele, ktoré som mohla dosiahnuť.
 Od toho dňa sa snažím každý deň zlepšovať, 
pracovať na sebe a trénovať čo najpoctivejšie, čoho 
výsledkom je aj Svetový pohár.

L. Turňová

----------------------------------------------------------------------
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     Prebudil som sa na výkriky, ktoré sa ozývali celým domom. Vyskočil som z postele a ponáhľal sa k oknu. 
Zamrazilo ma v zátylku, keď som uvidel, čo sa deje. Od vstupnej brány, ktorá bola jediná cesta spájajúca 

našu dedinu s okolitým svetom, sa do nebies dvíhali vysoké stĺpy dymu. Otec 
ma kedysi varoval, že príde tento deň. Všetci sme v kostiach cítili, že už sa to 
blíži, avšak nikto z nás nevedel, kedy príde ten čas. Zhrabol som veci, zvesil 
luk zo steny a ponáhľal som sa von po svojho koňa. Keď som vyšiel pred dom, 
pritlačil som sa o stenu a pomaly sa zakrádal k stajni. Videl som vojakov postu-
pujúcich hlbšie do dediny. Zahol som za roh, vbehol som do stajne a ešte v letku 
som vysadol na koňa. Bol vydesený, ale keď ma zbadal, tak sa upokojil a už sme 
ozlomkrky uháňali smerom do hôr. Po niekoľkých míľach som povolil tempo. O 
chvíľku sme sa dostali na malú čistinku na úpätí hôr, odkiaľ je priamy výhľad na 
dedinu. Aj z tejto diaľky som videl, akú škodu spôsobili. Na praporcoch, ktoré 
niesli so sebou som spoznal erb, ktorý patril rytierom z Doharu. V tú chvíľu som 

prisahal sám sebe, že sa raz vrátim a splatím dlhy.
     Putoval som niekoľko dní. Zima sa pomaly blížila, a tak o nejakej inej obžive ako o zajacoch, ktoré som 
cestou ulovil, som nemohol ani premýšľať. Krajina sa vôkol mňa pomaly menila z prívetivej a dostupnej na 
chladnú a nedostupnú. Ak sa v najbližších dňoch nedostaneme do mesta, zahynieme tu. „No poď, hor, musíme 
pokračovať,“ oslovil som svojho verného koňa a pokračovali sme v ceste. 
     Konečne sme dorazili do Doharu. Nemal som nijaký plán. Žiadnych známych a takmer bez peňazí by som 
sa tu dlho nezdržal. Šiel som do najbližšieho hostinca, ktorý som po ceste našiel a spýtal sa hostinského, či 
nemá pre mňa voľnú izbu na jednu či dve noci. Pozrel na mňa nie veľmi príjemným pohľadom a hodil mi 
kľúče. „Desať šilingov na noc, priateľu,“ vyriekol a mne ostalo mdlo, pretože viac peňazí som ani nemal. 
S ťažkým srdcom som položil takmer prázdny mešec hostinskému na ruku. Koňa som nechal priviazaného 
vonku a pobral som sa do svojej izby. V izbe nebolo nič okrem starej rozheganej postele a stolčeka s jednou 
sviečkou. Zvalil som sa na posteľ a takmer okamžite som zaspal.  
     Takto som žil ešte niekoľko týždňov. Hneď po príchode sa mi podarilo dohodnúť sa s hostinským na nejakej 
robote. Hoci nepôsobil veľmi príjemným dojmom, nechal ma pri ňom pracovať a ja som zas na oplátku pre-
bral väčšinu roboty v hostinci. Povedali by ste si, že to bola strata času, ale ja som sa hneď v prvých pár dňoch 
dozvedel, čo sa stalo s mojou rodnou dedinou a aj kto vojakom vydal príkaz na jej spustošenie. „Kráľ Rowen 
prikázal vojakom, aby zrovnali Carnholl so zemou, kvôli čiernej mágií, ktorú tam miestni predvádzali,“ infor-
moval ma jeden z pravidelných návštevníkov hostinca. „Never tomu bláznovi, Rob. Pravda je niekde úplne 
inde. Pravda je taká, že kráľ sa zbláznil po tom, čo mu umrela manželka a teraz si vybíja hnev na nevinných 
obyvateľoch kráľovstva,“ oznámil mi druhý šepotom. Rob nie je moje pravé meno, ale odkedy som v meste, 
používam ho. Za ten čas som počul nespočetne veľa historiek o tom, čo sa stalo, a prečo sa to stalo, ale väčšina 
z nich sa zhodla v jednej veci – že kráľ sa zbláznil a v kráľovstve vládne chaos.
     Po čase som opustil hostinec. V meste sa pravidelne konali hry, kde medzi sebou súperili šermiari na život 
a na smrť. Vyhral si – dostal si peniaze, prehral si – smrť. Zo začiatku som sa chodil z opodiaľ pozerať, ale po 
čase som si začal všímať chyby, ktoré šermiari robili, a to ich stálo život. Čoraz viac ma lákalo to vyskúšať, 
a tak sa jedného dňa aj stalo. Behom niekoľkých minút som sa dostal ďalej ako ktokoľvek predtým, a to bez 
jediného škrabanca. Vďaka tomuto som sa stal známym a ľudia ma poznávali na ulici. Zatiaľ, čo som si ja 
užíval nechcenú slávu, kráľ tyranizoval svojich poddaných stále krutejším spôsobom. Za drobné krádeže 
ľudia viseli alebo boli napichnutý na kôl ako výstraha pred ďalšími zlodejmi. Pod svoje krídla si ma zobral 
tunajší majster meča a môj talent a zapálenie v tréningoch zničili nejeden meč. „Trénuj chlapče, dovoľ, aby 
sa zbraň stala súčasťou tvojho tela a tvojich pohybov. Ty si ten vyvolený, o ktorom proroctvá písali. Ty si ten, 
kto nás spasí.“ Týmto slovám som nikdy nerozumel. Nerozumel som, ako obyčajný farmársky chlapec môže 
niekedy niečo znamenať. Chlapec, ktorý ani nepozná svoje pravé meno. 
     Ľudia takmer prestali vychádzať do ulíc. Dravosť a brutalita kráľovho trestania nevinných, v ľuďoch vyvo-
lávala taký strach, že pomaly strácali kontakt so svetom mimo ich domov či chalúpok. Najhoršie na tom bolo, 
že strach ich tak ovládal, že sa nikto nesnažil nič proti tomu urobiť. „Aj bezvýznamný človek môže urobiť 

Kráľ
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významné činy,“ otcove slová z detstva sa mi začali vynárať v hlave čoraz častejšie. Lenže čo môže niekto 
ako ja urobiť, aby sa to zmenilo?
     Moje myšlienky sa začali uberať smerom ku kráľovej vražde. Kráľ mal síce v mojom srdci miesto. Nikdy 
som nebol vrah, ale vždy som veril v spravodlivosť a, ak ma kvôli tomu povesia, aspoň budem umierať s poci-
tom, že som vykonal to, čo som považoval za správne. Takéto myšlienky vypĺňali môj čas počas tréningov, 
oddychu či spánku. Keď som už začal spriadať plán, ako sa ku kráľovi môžem dostať, majster mi oznámil, že 
sám kráľ si ma povolal do jeho služieb ako hlavného kata na vykonávanie jeho ohavných skutkov. „Spas nás 
chlapče. Si jediný, kto to dokáže,“ boli jeho posledné slová, čo som počul.
     Len čo som kráľa uvidel, oblial ma taký strach, aký som v živote necítil. Jeho oči boli ako dve hlboké čierne 
studne, v ktorých som sa znovu cítil ako malé chlapča neschopné ničoho významného. V jeho očiach som však 
videl aj malý záblesk, ktorý sa tam len mihol a v zápätí bol preč. Bol to záblesk beznádeje a zúfalej túžby, aby 
mu niekto pomohol. Neváhal som ani sekundu. Priskočil som ku kráľovi a prepichol mu srdce. Na mieste, kde 
to bolí najmenej. Kráľ pozrel na mňa jasnými očami: „Ďakujem,“ povedal a zosunul sa k zemi.
     Úspech predurčuje sila jeho presvedčenia a nie množstvo jeho vyznávačov. V kráľovstve opäť zavládol 
mier a pokoj. Aj keď som zabil bývalého kráľa, stal som sa jeho nástupcom a vedel som, že na to mám. Nikdy 
som po tom netúžil a možno preto som to dokázal.                                                                    L. Vágnerová

     Jedného pekného slnečného dňa sme sa s kamará-
tom vybrali na prechádzku do hory. Začala sa sezóna 
zhadzovania jeleních parohov. Vybrali sme sa teda 
na obľúbené miesto, kde sa zdržiavali veľké jelene. 
Pretože veľké jelene vždy zhadzovali parohy skôr 

ako tie menšie. Boli sme 
presvedčení, že tam nejaké 
parohy nájdeme.
     Po polhodinovom kráčaní 
sme konečne dorazili na 
miesto. Kamarát Matúš po-
vedal: „Už sme na mieste.“ 
Vybrali sme si smer, ktorým 
pôjdeme a dohodli sa na 
určitom odstupe. Rýchlo 
sme sa napili vody a po-
vedal som: „Ideme!“ Kráčali 

sme dohodnutým smerom. Zhruba dvadsať až tridsať 
metrov od seba. Po hodine márneho hľadania paro-
hov a brodenia sa po pás v snehu, sme si dali pauzu. 
Čerpali sme nové sily. Matúš povedal: „Asi sme na 
zlom mieste.“ Vybrali sme sa teda novým dohodnutým 
smerom.  Zrazu som začul šum lesného potôčika. 
Rozhodli sme sa, že si v ňom naberieme čistú horskú 
vodu. Ako sme sa približovali ku potôčiku, začul som 
krik. Matúš kričal: „Mám, našiel som!“
     V prvej chvíli som si myslel, že si zo mňa robí sran-
du. Prišiel som bližšie ku nemu a uvidel som, že naozaj 
našiel pekný paroh. Chvíľu sme ho obzerali, nabrali si 
vodu a mohli sme pokračovať ďalej. Po hodine a pol 
kráčania sme sa rozhodli, že sa pomaličky poberieme 
smerom dole ku autu. Dostali sme sa na hrebeňovú 
cestu, po ktorej sa dalo prejsť k autu. Kráčali sme po 
nej. Dorazili sme na úsek, kde bolo vidieť cestu pod 
nami. Matúš povedal: „Poď, prejdeme krížom cez 

horu.“ Keďže ja som bol unavený a už som nevládal, 
rozhodol som sa, že nepôjdem s ním. Matúš sa teda 
vybral horou. Ja som chvíľu kráčal ďalej po ceste. 
Prišiel som ku čiastočne vyrúbanému báňu. Rozhodol 
som sa, že ním prejdem na spodnú cestu.
      Nečakane som sa dostal do veľmi hustého po-
rastu. Zrazu desať metrov podo mnou zručala veľká 
medvedica. Mala pri sebe tri malé medvieďatá. Ostal 
som v šoku stáť ako stĺp. Spravil som krok dozadu a 
uvidel, ako sa medvedica začala hrabať za mnou do 
kopca. Spanikáril som a začal som utekať. Bolo to 
veľmi ťažké v tom hustom poraste. Po troch metroch 
bežania som spadol. Uvidel som, ako sa medvedica 
stále hrabe za mnou. V tej chvíli som zostal ležať a 
kričal som. Blížila sa ku mne veľmi rýchlo, aj napriek 
tomu že bolo pol metra snehu.
     Keď už bola odo mňa asi tri metre, silno som 
zakričal: „Nechaj ma!“ Zakryl som si hlavu a čakal 
som, čo sa ide diať. Na nohe som ucítil veľký tlak. 
Silno sa mi zahryzla do nohy a ja som kričal. Matúš 
bol odo mňa veľmi ďaleko, aby ma počul. Obzrel 
som sa a uvidel som, ako medvedica odbehla ku 
medvieďatám. Vtedy som si uvedomil, že mám na to, 
aby som ušiel. Rýchlo som sa postavil a utekal rovno 
na cestu. Necítil som žiadnu bolesť. Prišiel som ku 
autu. Matúš tam ešte nebol. Po chvíli som začal cítiť 
tŕpnutie a bolesť nohy. O chvíľu Matúš prichádzal k 
autu a pýtal sa, čo sa stalo. Rýchlo ma naložil do auta 
a išli sme na pohotovosť. 
     Po hodine som mal nohu zašitú a ležal na lôžku s 
infúziami v rukách. Bol som veľmi šťastný, že som 
útok medvedice prežil. Po tejto skúsenosti mám pred 
horou a medveďmi veľký rešpekt.   

J. Jančiar

Parohy
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     Už ako malého chlapca ma ťahalo k lopte. Najprv to bolo pomaly a ako išiel čas, 
tak to bolo čoraz viac. Keď som sa učil chodiť, chcel som si veľmi kopnúť do lopty, 
ale padol som. Časom to prišlo a kopal som do lopty bez spadnutia. 
     Jedného krásneho slnečného dňa prišiel z roboty môj starý otec a doniesol mi 
krásnu novú loptu. Starý otec sa opýtal: „Chceš tú loptu?“ Hneď som sa na neho 
usmial a krásnym tónom od srdca som zakričal áno. Hodil mi loptu na zem a po-
vedal, aby som si kopol o bránu. Každý deň od malého chlapca som sa zabával s 
loptou a trénoval, aby som vedel kopať lepšie. Môj otec ma zavolal na ulicu, že si 
ideme spolu zahrať a ide ma niečo naučiť.
     Zrazu zastalo auto a starý otec ma zavolal k nemu do auta. Povedal mi, že sa 

ideme pozrieť na futbalový tréning do Brusna. Prišli sme tam a na ihrisku stálo veľa malých chlapcov ako 
som ja s pánom trénerom, ktorý ich učil hrať futbal. Pán tréner sa volal Martin a hneď ma zavolal medzi nich. 
Strašne som sa bál ísť medzi tých chlapcov, lebo im to veľmi dobre išlo. Od toho dňa som začal chodiť na 
futbalové tréningy. Môjmu otcovi sa veľmi páčilo, že chcem byť ako on, futbalista. Keď prišiel prvý zápas, 
veľmi som sa tešil, lebo ma prišla pozrieť celá rodina. Prvý zápas bol veľmi ťažký.
     Stále som chodil po škole na tréningy a smažil som sa zlepšovať. Prešlo strašne veľa zápasov a ja som stále 
hrával futbal lebo ma bavil. Pamätám si ako dnes, keď sme hrali na umelej tráve na Skalici s Banskou Bystri-
cou. V zápase som strelil tri góly a tréner ma veľmi pochválil, že mi to začína ísť. Týždeň potom urobila naša 
dedina, Brusno, futbalový turnaj na ihrisku. V turnaji ma vyhlásili za najlepšieho hráča a ľudia začali o mne 
veľa rozprávať. Kým vek išiel, bolo to čoraz ťažšie a ťažšie. Bol som starší a futbal som miloval. Povedal som 
si: „Čo by som robil bez futbalu?“ Hrali sme zápas proti Žiaru nad Hronom a ja som si v tom zápase zlomil 
nohu. Bolo to veľmi vážne a ťažké, lebo som vedel, že nebudem dlho hrať futbal. Presne po roku som bol 
späť a začal som trénovať. Najprv to bolo ťažké, ale potom to išlo. Keď sme hrávali, stále ma ľudia chválili, 
hovorili, že som dobrý, aj keď som mal zlomenú nohu. Vtedy som si uvedomil, že na to mám. Darilo sa mi 
viac a viac. Keď som prišiel do dorasteneckého tímu, tak mi prišla ponuka z Medzibrodu, aby som išiel k nim 
hrávať futbal. Ponuku som hneď prijal a hrával som v Medzibrode. Po čase v Medzibrode si ma ľudia obľúbili 
a kričali na mňa na ihrisku. Aj vtedy, v dorasteneckom tíme, som si uvedomil, že na to mám stále.
     Vo futbale ma naučili prehrávať aj vyhrávať. Niekedy boli pekné chvíle, ale inokedy aj smutné chvíle. Zistil 
som, že som si naozaj vybral správnu cestu a uvedomil som si, že na to mám

E. Kelemach

Kabína lietadla
     Chcel by som vám porozprávať príbeh o mojej snahe stať sa pilotom lietadla. 
Ako ma všetci odhovárali, presviedčali, že to nedokážem, ale ja som išiel za svojím 
snom.
     Jedného dňa som ja a moji rodičia navštívili letecké dni na letisku Sliač. Veľmi 
sa mi páčili všetky tie lietadlá. Najkrajšie boli obrovské nákladné lietadlá, ktoré 
používajú vojaci na prepravu ťažkej  techniky. Hneď, ako sme sa vrátili domov, som 

na internete hľadal všetko o týchto strojoch. Veľmi ma uchvátili. Prešli skoro dva mesiace a stále som sa viac 
a viac zaujímal o lietadlá. Ako by som a mohol stať pilotom, čo všetko k tomu potrebujem? Často som zvykol 
len tak ležať na posteli a rozmýšľať, aké by to bolo.
     Raz si ma všimol brat a spýtal sa ma: „Nad čím rozmýšľaš?“ Odpovedal som mu, že nad ničím. Raz som 
si večer pozeral obrázky lietadiel. Prišiel môj brat a vytrhol mi mobil z ruky. Vtedy začala obrovská hádka. 
Bežal som za ním, aby mi vrátil mobil a kričal: „Vráť mi ten mobil!“ Ale on s posmechom behal po dome a 
kričal: „Náš Martinko by chcel byť pilotom.“ Môj otec sa na mňa udivene pozrel a povedal: „Ty chceš byť 
pilotom? A vieš vôbec, čo to všetko odnáša?“ Ja som mu hneď odpovedal: „Jasné, že to viem, už dlhší čas sa 
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o to zaujímam.“ Nič nepovedal, len odišiel a išiel si zapáliť. Každý, 
komu som to povedal, že by som chcel byť pilotom, ma vysmial. 
Začal som naberať pocit neistoty. Môj najlepší kamarát mi povedal, 
že to nie je práca pre mňa. Vraj by ma to dlho nebavilo. On si myslel, 
že pilot aj tak len sedí v kabíne a nič nerobí. To si môže myslieť 
len niekto, kto lietadlo videl len na obrázku. Jedného dňa prišiel za 
mnou môj otec a povedal mi: „Ak to naozaj myslíš vážne, ja ťa v tom 
budem podporovať.“ Šťastný som ho objal a ukázal mu všetko, čo 
potrebujem na to, aby som sa mohol stať pilotom. Pochválil som sa 
mu aj s novou brigádou, ktorú som veľmi  potreboval, pretože kurz 
pilota je veľmi drahý. Tieto slová môjho otca ma strašne podporili. Už mi ani môj brat  nerobil zle, skôr ma 
tak nepriamo podporoval. V tom momente sa vo mne niečo zlomilo a začal som mať pocit, že na to mám a že 
to dokážem. Zarobil som peniaze a niečo mi doložili aj rodičia. Po ročnom kurze som konečne dostal preukaz 
pilota. Bola to pre mňa najšťastnejšia chvíľa v mojom živote.
     Teraz, keď píšem tento príbeh, mám tridsaťosem rokov. V kabíne lietadla sedím už desať rokov. Som 
strašne vďačný za slova môjho otca. Teraz môžem s istotou povedať, že každý sen sa dá splniť. Všetko, čo 
k tomu potrebujete, je vaše úsilie a podpora blízkych.                                                                    M. Kokavec

     Jedného krásneho dňa som na moje piate naro-
deniny dostal futbalovú loptu. Hneď som vybehol  na 

záhradu a zistil som, že 
toto je to, čomu sa budem 
venovať.

     Postupom času som zis-
til, čo je to futbal. Moji 
rodičia uvideli, že ma 
to strašne baví a napĺňa. 
Začali sme chodiť ba fut-
balové zápasy. Našiel som 
si tam  veľa kamarátov. Až 
jedného dňa ma zavolali 

na futbalový tréning. Bol som veľmi nervózny, ale aj 
plný vzrušenia, čo na mňa povie tréner. Na konci tré-
ningu sa pri mne zastavil a hovorí mi: „Pozoroval som 
ťa celý tréning a vidím v tebe veľký talent.“ Strašne 
som zostal prekvapený. A tak som ďalej chodieval 
na tréningy s mojimi kamarátmi. Až mi jedného dňa 
povedal: „Vidím v tebe obrovské zlepšenie, nechcel 
by si prísť v nedeľu? Máme majstrovský zápas.“ Ani 
chvíľu som nerozmýšľal a hovorím: „Áno, veľmi rád 
prídem.“
     Túto skvelú správu som hneď bežal oznámiť 
rodičom. Keď rodičia uvideli, aký som šťastný, začali 
mi gratulovať a povedali mi, že prídu na ten zápas a 
budú mi držať palce. Prišiel som na zápas s veľkým 
nosom po tom, čo mi povedal tréner. Tréner ma post-
avil do základnej zostavy. Keď som nastúpil na fut-

balový trávnik  a videl všetkých ľudí, hlavne moju 
rodinu, ako mi držia palce a veria mi, nechcel som 
ich sklamať. Celý zápas mi nič nevychádzalo, žiadna 
prihrávka, bol som strašne vystresovaný. Tréner to na 
mne videl, a tak ma vystriedal. Smutný a sklamaný 
som odišiel domov. S nikým som sa nerozprával. 
Prišiel som do svojej izby a zamkol si dvere, aby som 
mohol byť sám.
     Nejaký čas som prestal chodiť na tréningy, nikomu 
som sa neozýval, prestal som myslieť na futbal. 
Až jedného dňa som si povedal, že sa po jednom 
neúspešnom zápase nevzdám. A tak som sa vybral za 
trénerom. Prišiel som k nemu domov a povedal som 
mu: „Prepáčte, že som sa vám neozýval a prestal som 
trénovať, nedali by ste mi ešte jednu šancu?“ Pán tré-
ner bez váhania povedal: „Áno, dám ti šancu, vidím 
v tebe talent!!“ Po niekoľkých tréningoch ma opäť 
zavolal na futbalový zápas. Prišiel som na zápas a 
všetci spoluhráči po mne divne pozerali. Tak som sa 
im všetkým ospravedlnil  a oni ma upokojili, že je 
všetko v poriadku a nemám sa báť. Celý zápas bol 
vyrovnaný, a tak tréner ku koncu zápasu poslal do hry 
mňa. V nadstavenom čase som získal loptu, prešiel 
som jedného, druhého, tretieho, až som sa ocitol pred 
bránkou. Podal som si loptu a vystrelil som. Lopta 
skončila v sieti a ja som dal víťazný gól. 
     Vtedy som si uvedomil, že na to mám. A môžem si 
splniť môj detský sen.

P. Šperka

Jedného dňa
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Postoje a grimasy počas maturít

Maturity sú vážnou, stresujúcou a obávanou skúškou stredoškolákov. Predstavujeme vám zákulisie 
maturitných skúšok, ktoré má mnohokrát aj humornú podobu.


