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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, 

        Obsah
Príhovor........................................3

Kde bolo - tam bolo......................4

Písomné maturity..........................5

Dojmy z písomných MS...............6

Praktické maturity.........................7

Maturitné slohy.......................8 - 31

Dojmy z ústnej maturity..............12

Ústne maturity..............................11

Posledné zvonenie........................13

IV.A........ .....................................14

IV.B, V.C.......................................15

IV.G, IV.H......................................16

Pocity počas vyraďovania .............17

Vyraďovanie štvrtákov...................18

Postoje a grimasy maturantov........32

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!
                                                                                                                                 Vaši maturanti      



4

Lopejík
Kde bolo - tam bolo...

     V dňoch 13. – 15. 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 (13. marca) sa maturitné skúšky niesli v znamení slovenského jazyka a literatúry, v stredu (14. 
marca) na školách zavládli cudzojazyčné pomery a vo štvrtok (15. 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 21. 
– 25. mája ešte naplno vyťažili ústne maturitné skúšky maturantov SSOŠH ŽP a od 28. - 31 mája 
zas maturantov na SG ŽP. 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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Ako ste sa cítili počas písomných maturitných skúšok?

Písomné maturity boli v niečom ťažké, ale vo veľa veciach v pohode. Témy na slohy boli vyni-
kajúce. A pred ustnymi maturami sa citim troska pod stresom

M. Kysucký
***     ***    ***

Písomné maturity boli v pohode. Témy zo slohu boli vynikajúce, našiel som sa v nich a dalo sa 
o tom písať. Pred ústnými maturami som sa cítil v pohode, bolo to dosť o náhode, akú otázku 
si vyberiem.

F. Gura
***     ***    ***

Bola ťažká, hlavne angličtina. Keby nebolo slohov, tŕpol by som doteraz.  
S. Hrubec

***     ***    ***
Moje pocity pred písomnými maturitami boli celkom dobre. Nemal som veľký strach, ale mal 
som určitý rešpekt.                                                                                                      D. Rajčok
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Praktické maturity
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Maturitné slohy

     Zo sna ma vytrhlo zvonenie mobilu. Teda nebol to sen, ale skôr nočná mora. Pozrela 
som sa na displej a zistila som, že mi volá môj najlepší kamarát. V tom momente som 
si uvedomila, že dnes mám narodeniny a deň sa mi hneď zdal krajší.
     Rýchlo som mu zodvihla. Z telefónu znel jeho hlas:
    „Všetko najlepšie Rosie! Príď o hodinu ku mne.“
   „Ahoj Erik. Ďakujem krásne! Prečo mám prísť k tebe?“ čudovala som sa.
   „Príď si pre darček. Teda, samozrejme, len ak ho chceš.“
     „Jasné, že ho chcem! Budem tam!“ nečakala som na odpoveď a vypla som hovor. 
Rýchlo som sa obliekla a umyla si zuby. Celý čas som si pospevovala známu pieseň, 

ktorú hrali v rádiu. Zbehla som dole schodmi a vykročila som do kuchyne. Naraňajkovala som sa a vypila 
som kávu. Z domu som odchádzala necelých štyridsať minút po telefonáte s Erikom. Uberala som sa k nemu 
ľahkým krokom a s výbornou náladou. V hlave mi vírili všetky možné nápady na darček. Keď som dorazila 
pred jeho dom, už ma čakal. Objal ma a začal kráčať nejakým smerom. Nevedela som, kam ideme, a tak som 
ho len sledovala. Celou cestou sme sa rozprávali a smiali. Dnešný deň už nemohol byť krajší. Erik bol jeden 
z mála ľudí, ktorí o mne vedeli všetko a úplne sme si rozumeli.
     Keď z ničoho nič zastavil, obzrela som sa okolo seba. Vtedy som pochopila, čo ma dnes ešte čaká. Zbadala 
som malé letisko, lietadielko a dvoch postarších pánov, pravdepodobne pilotov.

     „Tadá! Všetko najlepšie!“ zopakoval Erik ešte raz. Zmocnil sa ma 
pocit strachu a neskutočne mi stúpal adrenalín. Začal ma oblievať stu-
dený pot, príšerne som sa totiž bála výšok. Nevedela som, čo mám na 
to povedať, a tak som len stála s otvorenými ústami a čakala, čo sa 
bude ďalej diať. Pristúpil k nám jeden z pilotov a o niečom sa s Erikom 
rozprával. Vôbec som ich nevnímala, predstavovala som si len to, ako 
mám vyskočiť z toho prekliateho lietadla. Nevedela som, či sa mám 
skôr smiať alebo plakať. Spamätala som sa v momente, keď ma začali 
obliekať do špeciálnej kombinézy. V priebehu pár minút sme už boli v 
oblakoch a ja som stále nemohla uveriť tomu, čo som sa v tej chvíli chy-
stala urobiť. Dohodli sme sa, že Erik vyskočí prvý a ja hneď za ním, ako 
posledný bude skákať inštruktor, ktorý nás ešte pred vzlietnutím po-
riadne zaskočil. Ani som sa nenazdala a Erik už skákal. Povedala som: 

„Teraz alebo nikdy.“ Zhlboka som sa nadýchla, zatvorila som oči, napočítala som do troch a skočila. Nikdy v 
živote som na seba nebola viac hrdá ako v tom momente. Prekonala som samú seba a svoj strach. Cítila som, 
ako mi vietor dul do tváre a cítila som sa slobodne, ako vták. Pozorovala som nádhernú prírodu a užívala si 
zatiaľ najkrajších dvadsať sekúnd môjho života.
 Všetko bolo dokonalé až do chvíle, keď som mala otvoriť padák. 
Potiahla som lanko raz, no padák sa neotvoril. Potiahla som druhýkrát 
a stále nič. Spanikárila som a nevedela, čo mám robiť. Inštruktor mi 
nemal ako pomôcť, keďže skákal o pár sekúnd neskôr ako ja. Našťastie 
moje volanie o pomoc začul Erik. Stále som sa rútila dolu oblohou a 
predstavovala si, ako sa v najbližších sekundách zabijem. Erik už mal 
padák otvorený, ale nemohol ma vidieť, keďže som stále bola nad ním. 
Kričala som mu, nech sa pokúsi zachytiť moju ruku, keď budem padať 
okolo neho, no nebola som si istá, či ma počul.
 Nikdy v živote som nemala také obrovské šťastie v nešťastí ako 
v ten deň. V momente, keď som sa okolo neho obrovskou rýchlosťou 
rútila k zemi, zachytil moju ruku a zachránil ma. Potiahol ma k sebe a ja 
som mu cez vzlyky ďakovala za záchranu života. Pred očami mi prebe-
hol celý môj život a ja som nikdy nebola šťastnejšia ako v tom okamihu. 

Darček
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Plakala som celý čas, až kým sme spolu neklesli na 
zem. Skončila som síce zo zlomenou rukou, ale živá.
Z toho dňa som si odniesla dve skúsenosti. Prvá 
je, že už nikdy nenastúpim do lietadla a nenechám 
sa nahovoriť na žiadny adrenalínový šport. Druhou 
je, že na pravých priateľov sa môžete spoľahnúť v 
akejkoľvek situácii, dokonca aj pri záchrane života a 
pokazenom darčeku. Dnes môžem povedať, že Eri-
kovi z celého srdca ďakujem za to, že mi podal ruku 
v ten pravý čas. A to doslova.

Nikola Struhárová

Tri sestry
     Jedného pekného slnečného dňa som zobrala moje 

dve mladšie sestry na pre-
chádzku po lesnej cestičke. 
Bola už jar. Drobné krásne 
snežienky vyčnievali spod 
posledných zvyškov špinavého 
snehu. Vonku bolo slniečko a 
príjemne hrialo. Moje sestry 
boli šťastné, rovnako aj ja.
 Šli sme pomaly, jem-

ným tempom, aby sme stíhali registrovať krásu našich 
lesov. Bol to úžasný pocit. Cítila som sa šťastná. Ako 
sme tak išli, v diaľke sme zazreli malý potôčik a 
vedľa neho lavičky a stôl. Prišli sme a zložili sme sa. 
Vybrali sme si deku, ktorú sme položili na lavičku, 
aby sme mohli sadnúť. Predsa lavičky na jar ešte nie 
sú úplne vyhriaté. Najmladšiu sestru som vybrala z 
kočíka a šla som jej ukázať kvitnúce kvietky a stromy. 
Sestry sa tešili a smiali. Bolo vidno v ich očiach, že sú 
s prechádzkou spokojné. Poobzerali sme si nádheru 
našich lesov.
     Zdržali sme sa tu pár hodín. Neviem presne koľko. 
Slniečko postupne zachádzalo, a tak som sa rozhodla 
pomaly ísť s dievčatami späť domov. To som však 
netušila, aká hrozná vec sa mi cestou prihodí! Zbalila 
som deku, najmladšiu sestru som posadila naspäť do 
kočíka, druhú som chytila za ruku a šil sme smerom 
domov. Pri obdivovaní a nadšení som nemala za 
potrebu sa vôbec pozrieť na telefón alebo ho použiť. 
Nezisťovala som, koľko je hodín, ani či ma náhodou 
niekto nehľadá. Telefón mi vôbec nechýbal. Postupne 
sme sa blížili na ulicu, kde bývame. Mala som pocit, 
že som niečo zabudla, alebo stratila. Nevedela som 
vôbec zistiť, čo mi môže chýbať. Spomenula som si, 
že mi naša mama povedala, aby som jej zavolala, keď 
už budeme blízko domu, aby mohla pripraviť večeru. 

Otvorím tašku, hľadám a hľadám, no telefón som 
nenašla. Zľakla som sa. Hneď sa mi roztriasli nohy 
ale aj zuby. Slzy 
sa mi tlačili do 
očí a hneď som 
si uvedomila, že 
to nebol len zlý 
pocit, ale naozaj 
mi niečo chýba-
lo. Utekala som 
so sestrami 
domov. Prišli 
sme domov ako 
veľká voda. Mama nevedela, čo sa deje. V skratke s 
roztraseným hlasom som jej povedala, čo sa mi pri-
hodilo. Sestry som nechala doma sa hrať a ja som sa 
vrátila naspäť do lesa, kde sme strávili chvíľu svojho 
času.
     Hľadala som všade a nič, telefón som nenašla. 
Snažila som sa zmieriť s tým, že už môj telefón neu-
vidím. No nešlo to. Šla som už naspäť domov, keď tu 
zrazu sa z neba ozval hlas: „Dievčatko, hľadáš niečo 
?“  Vystresovala som sa ešte viac, nevedela som, kto na 
mňa môže spoza stromov kričať. Môj stres vystriedal 
strach. Zrazu vyšiel chlapec, hneď som ho spoznala, 
bol to môj kamarát. So 
slzami som mu poveda-
la: „Stratila som telefón, 
prosím ťa, pomôžeš mi 
ho nájsť?“ Nepovedal ani 
slovo, len sa usmieval. 
Nechápala som ho. Bola 
som už z toho zúfalá. Ne-
dokázala som na stratený 
mobil prestať myslieť. 
Moje myšlienky smero-
vali už aj k polícii, chcela 
som nahlásiť stratu. Keď 
tu zrazu môj kamarát vy-
tiahol zo zadného vrecka 
môj stratený telefón. Nesmierne som sa potešila a oči 
mi úplne začali žiariť. Poďakovala som sa mu a ne-
chcela ho prestať objímať za to, ako veľmi ma potešil.
     V tej chvíli šťastia som si uvedomila, že aj malá 
nádej vo mne ostala a nevzdala som to. Zistila som 
však aj jednu dôležitú vec, a to, že dobrí ľudia ešte 
stále nevymreli. Môj priateľ mi podal ruku a za-
chránil ma v pravý čas.                         Mária Šulejová
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Fľaška Coca-coly

    V živote sú obdobia, ktoré sú pre nás pozitívne, dejú sa nám v nich pekné veci, 
prežívame krásne chvíle a všetko nám hrá do karát. Na druhej strane sa niekedy 
ocitneme v tých zlých, v ktorých trpíme a život nám nedáva zmysel. V takomto 
zlom období som sa ocitol aj ja, ale nakoniec sa mi to všetko obrátilo na lepšie.
     Mal som štrnásť rokov, bol som v puberte a svoj život som trávil úplne iným 
štýlom ako moji rovesníci. Trpel som veľmi vysokou nadváhou a moja postava 
vyzerala príšerne. V triede si zo mňa veľa spolužiakov robilo „srandu“. Ukazovalo 
na mňa prstom a vraveli: „Aha, ide slon,“ alebo mi dávali kopu iných nepekných 
prirovnaní. Môj život mimo školy  nebol v ničom zaujímavý, býval som raz u 
mamy a raz u otca, lebo moji rodičia boli rozvedení. Nemal som skoro žiadnych priateľov, až na môjho jedi-
ného najlepšie kamaráta Kristiána, ktorý mi bol zároveň aj bratrancom. Veľa času som s ním netrávil, iba 
niekedy, keď k nám prišli na návštevu, alebo ja k nim. Veľmi dobre sme si spolu rozumeli  a na veľa vecí sme 
mali rovnaký názor, ale boli sme odlišní. Kristián mal ako svoj koníček posilňovňu, kde trávil kopec svojho 
voľného času  a snažil sa dodržiavať zdravý životný štýl. Ja som všetok svoj čas venoval videohrám, pozera-
niu filmov a vyjedaniu chipsov.

     V jeden deň ma prišiel Kristián pozrieť ku mne domov. Pris-
tihol ma pri mojej najobľúbenejšej aktivite, a to bolo sedenie 
za počítačom, držal som fľašku Coca-coly. Pozrel na mňa ne-
pekným pohľadom a povedal: „Už dosť, s týmto musíš skončiť 
a o to sa sám postarám!“ So smutným zamysleným pohľadom 
som sa na neho pozrel  a povedal mu: „Máš pravdu, ale ako?“ 
Všetko mal už dopredu premyslené. Sadli sme si za stôl a po-
rozprával mi jeho plán. Povedal mi, že hneď zajtra s ním pôjdem 
do posilňovne a začnem na sebe pracovať. Zostal som zaskočený, 
ale nedokázal som mu povedať nie, tak som súhlasil. Začal som 
s Kristiánom trénovať, venoval sa mi vo fitku a porozprával mi 
aj niečo o strave, ako by som mal jesť, aby som takto nevyzeral. 
Po týždni som začal na sebe badať prvé výsledky, a tak ma to 

začalo aj baviť. Čím ďalej tým viac sme si spolu s Kristiánom rozumeli a stávali sa z nás lepši kamaráti. 
Neskôr  ma aj spolužiaci začali vnímať inak a začlenili ma k nim do kolektívu.
     Pomaly som napredoval a môj život sa menil k lepšiemu. Toto všetko je zásluha môjho najlepšieho kamará-
ta Kristiána, ktorý mi podal ruku v ten pravý čas a pomohol mi dostať sa z toho zlého obdobia a za to všetko 
mu ďakujem.                                                                                                                            Šimon Hazucha

Spoločnosť
     Spoločnosť bola, je a aj bude vždy premenlivá ako 
aprílové počasie. V jednej chvíli sa ocitá na výslní a 
v tej ďalšej sa spamätáva z úpadku vzniknutého ne-
jakou katastrofou alebo epidémiou. Zostáva nemen-
ným faktom, že ľudstvo sa neustále mení, či už sa vy-
víja smerom dopredu, alebo upadá znova 
dozadu. Je tu však niečo, čo pri nás ostá-
va nemenné.  Sú to naše vlastnosti, naša 
osobnosť. Každý človek sa vedel radovať, 
milovať či pýriť alebo naopak plakať, 
nenávidieť a závidieť.
     Myslím si, že je to tak trochu irónia. Veď 
ako je možné, že, keď sa ako ľudia neustále 
meníme a formujeme, tak naša podstata 
ako jednotlivcov, či už sú to naše prednosti 

alebo chyby, zostáva naďalej rovnaká? Podľa mňa to 
má na svedomí nejaká geneticky ustálená schopnosť 
nás ľudí vždy vidieť dobré a radovať sa z toho alebo 
hľadať všade chyby a závidieť. Čo z toho nad nami 
prevládne je vecou výchovy a prostredia, lenže stále 

v nás drieme niečo strašidelné, nepreskú-
mané. Ako sa predsa môže z milého 
mladého muža, ktorý mal cit pre umenie 
stať v jednom okamihu beštia, ktorá má 
na svedomí svetovú vojnu a utrácanie 
životov? Bolo to spôsobené nejakou 
mozgovou vadou, že nevedel rozoznať 
dobro a zlo?
To však už odbočujem od témy. Stále 
však tápam pri otázke, ako je to možné, 
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že stále sa meniaca spoločnosť stále necháva priestor 
pre radosť a závisť? Prečo sa chudobní radovali, zatiaľ 
čo vladári, žijúci v luxuse, závideli a smútili? Prečo sa 
aj teraz v tejto dobe tie najnižšie vrstvy radujú a osla-
vujú a boháči, majúc všetko čo len chcú, sa zatvárajú 
pred svetom, strachujúc sa o svoje majetky. Kladiem 
samé otázky, pričom odpovede nechávam zamlčané. 
Ale to je predsa tiež ľudské. Vždy sme si kládli otáz-
ky, pričom väčšina z nich je dopredu nezodpovedaná.
Čo je to vlastne spoločnosť? Kto je to človek? Prečo 
spoločenstvá zvierat, ako napríklad kŕdle vtákov, stá-
da sŕn či roje včiel, ktoré tu boli ďaleko pred nami, 
zostávajú rovnaké a my sa skoro každé storočie 
meníme a reformujeme? Dajte hladnému človeku 
suchý chlieb a bude sa radovať, ale ponúknite ním 
sýteho a vysmeje vás. To je pravda všetkých právd. 
Človek je tvor, ktorý, aj keď žije v spoločnosti, alebo 

ju dokonca riadi, naďalej bude v prvom rade myslieť 
na seba, svoju rodinu, najbližšie okolie a až potom, ak 
mu niečo ešte ostane, sa pozrie inde. Čím viac máme, 
tým viac chceme. Zatiaľ čo niekde ľudia hladujú, inde 
rozumným hlasom povedia: „Ale veď kaviár som mal 
včera.“ Radovali sme sa všetci, akurát každý sme 
mali iný dôvod. Otrokovi v Egypte alebo na tabako-
vej pláži v Amerike stačilo, aby v daný deň nepražilo 
slnko a dostal vyšší podiel jedla, kráľovi zas urobí 
radosť víťazstvo na výprave. 
Mne z toho vyplýva jedna vec, a to tá, že je jedno, či 
sme chudobní, bohatí, či sme v púšti alebo pri mori, 
na zemi, či na vesmírnej stanici, závisť a radosť nás 
budú nasledovať všade bez ohľadu na to, kto sme, čo 
robíme, alebo kde sa práve nachádzame. Tieto schop-
nosti sú to, čo nás robí ľuďmi a práve títo ľudia for-
mujú budúcnosť.                               Jakub Kubaško

Výlet
     Ráno som vstal na zvuk budíka. Väčšinou, keď sa zobudím o takomto čase, tak sa 
ešte minimálne pol hodinu váľam po posteli a sústavne odkladám budík. Ale toto nebo-
lo obyčajné ráno. Dnes sme mali školský výlet. Ani neviem, kam to máme ísť, hlavné 
je, že nemusím sedieť v škole.
     Vyletel som z postele. Obliecť sa, umyť sa a do pár minút som bol pripravený na 
odchod. Letmým pohľadom do kuchyne konštatujem, že jedlo si asi kúpim cestou. 
Beriem si jedny kľúče, druhé kľúče, jeden mobil, druhý mobil a peňaženku. „Nezabu-
dol som niečo?“ hovorím si radšej nahlas. „Hádam nie.“ Veď koniec koncom skoro nič 
nepotrebujem. Zamknem dom nasadnem do auta a vyrážam. Motor vydal neurčitý zvuk. Hm... Tak asi ešte 
nepôjdem. Čo teraz? Ak ihneď neodídem, tak to nestíham! Skúšam naštartovať ešte raz. Opäť nie. Nestíham! 
Auto sa mi podarilo potlačiť dolu kopcom. Skáčem dnu. Radim dvojku a pomaly púšťam spojku. Paráda! 
Naskočilo.
     Keď som došiel na miesto zrazu, všetci ma už čakali. „Kde si?“ pýta sa ma Ivan. „Zaspal som,“ nechce sa 

mi o tom hovoriť. Hneď sme vyrazili. Do minúty sme boli v lese. 
Bola tam dobrá zima, ešte že som si zobral vetrovku. Pomaly sme 
sa ja, Ivan a ďalší traja spolužiaci dostali asi desať metrov pred os-
tatných. Nie je sa predsa čoho báť. Však niekto tu určite vie, kam 
ideme. „Viete niekto, kam ideme?“ pýtam sa. „Hej, hej, stále rovno,“ 
odpovedajú mi. „Tu nemáš kam zablúdiť.“ Po čase už výhľad na 
ostatných pohltili zákruty. Ovzdušie bolo vlhké, všade boli mláky a 
popri ceste tiekol široký potôčik. „Aha!“ kamarát ukazuje na nejaký 
hrboľ. Ten hrboľ sa rozbehne cez cestu opačným smerom od nás. 
„Medveď!“ niekto naraz vykríkne. „Medvieďa,“ otravujem ho, ale 
aj tak som podvedome spravil krok vzad. Všetkým asi preblyslo 
hlavou, že, kde sú  mladé, tam bude aj matka.
     O kus bližšie k nám sme rozpoznali  ďalšie mláďa. Všetci sme 

tam iba tak stáli, neschopní hocičo spraviť. Na to sa z potoka za nami vyrútil obrovský medveď. Mráz mi 
prešiel po chrbte. Stáli sme rovno medzi ním a mladými.
     Rozdelili sme sa do všetkých strán, ako keby nás niekto odštartoval. Stromy sa popri mne len tak míňali. 
Ani som nestíhal vnímať, kam stúpam. Za mnou bolo počuť dupot a lámanie konárov. Nevedel som, či je to 
spolužiak alebo medveď. Ani náhodou sa neotočím. Alebo by som mal? Rýchlo sa obzriem! Bol to iba mo-
ment. Nič som si nevšimol. Obzriem sa ešte raz! Vidím rozmazane. Snažím sa zaostriť. Padám! Cítim, ako 
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ma pohltil chlad. Čo sa to stalo? Zhlboka som sa na-
dýchol. Tvár mi zaliala voda. Padol som do jazera? 
Zacítil som prudkú bolesť v stehne. Nič nevidím! V 
snahe vynoriť sa mávnem rukami. Vidím svetlo! Za-
beriem ešte raz. Veľmi to nepomáha. Neviem pohnúť 
nohou. Prudkú bolesť stehna už ani nevnímam. Môj 
jediný cieľ je nadýchnuť sa. Svetlo sa stráca. Počujem 
tlmený náraz n hladinu. Niečo sa deje! Niekto ma 
chytá za ruku, ktorou mávam v snahe vynoriť sa. 
Stúpam! Príde mi to ako večnosť. Konečne som sa 
vynoril. To nadšenie, že som sa vynoril. Neviem sa 
poriadne nadýchnuť. To nadšenie, že som zasa na 
vzduchu, sa nedá  popísať. Drží ma Ivan a pláva so 

mnou ku brehu.
     Keď na to teraz tak spätne spomínam, padol som 
do nejakého hlbšieho močiara. Tá oblasť je plná 
všelijakých jazierok a potokov. Celú cestu za mnou 
bežal Ivan a, keď videl, že sa nevynáram, tak neváhal 
skončiť za mnou. Dostal som kŕč do nohy a bol som 
v panike. V momente mi došiel kyslík. Ak by Ivan za 
mnou neskočil, tak by som tu dnes už nemusel byť, 
ale tak isto sme sa mohli utopiť obaja. Ivan týmto 
ukázal svoj charakter a naše kamarátstvo nadobudlo 
úplne iné rozmery.

Jakub Kováčik

    Spomínam si na to, akoby to bolo včera. Moje dvadsiate narodeniny som oslavo-
vala s priateľmi v našom obľúbenom podniku. Bol piatok večer. Po záverečnej sme sa 
vybrali na autobusovú zastávku. Cesta viedla aj okolo jednej herne. Nechcela som do 
nej ísť, no po dlhom prehováraní a naliehaní kamarátov som nakoniec išla. Bolo tam 
veľa hracích automatov, s ktorými som nevedela zaobchádzať. V ten večer sa mi na-
koniec podarilo vyhrať sto eur. Videla som v tom možnosť rýchleho zárobku. A vtedy 
to všetko začalo. Do herne som chodievala každý deň. Stala som sa závislá. Spočiatku 
sa mi darilo. Za prvý týždeň som si z herne odniesla viac ako tisíc eur. O takých pe-
niazoch sa mi predtým mohlo len snívať.
    Po asi troch týždňoch sa situácia zmenila. Začala som prehrávať. Dá sa povedať, 

že to, čo som za obdobie úspechu vyhrala, som zrazu v priebehu štyroch dní stratila. Ocitla som sa s prázd-
nou peňaženkou a na mojom bankovom účte taktiež svietila nula. Túžba po hraní bola taká silná, že nastal 
čas pôžičiek. Najprv som skúsila osloviť banku, no vzhľadom na môj vek bola moja žiadosť zamietnutá. 
Nakoniec mi peniaze požičala nebanková spoločnosť. Výška úroku pre mňa nebola podstatná, pretože som 
si myslela že sa mi znovu začne dariť a ja budem opäť vyhrávať. Opak bol však realitou. Nemala som z čoho 
platiť pôžičku, a tak prišli prvé exekúcie. Najprv mi zobrali auto a postupom času aj byt, ktorý mi darovala 
moja stará mama. Stále som však cítila nutkanie ísť hrať. V mojej situácii by mi už žiadna nebankovka nedala 
pôžičku. Veď som bola bez domova, bez práce. Prespávala som v odomknutých vchodoch bytoviek alebo na 
stanici. S priateľmi som sa stretávala stále menej.
    Raz som sa však vybrala za kamarátom Mišom, či by mi nepožičal aspoň pätnásť eur. Čudoval sa že som 
vyzerala veľmi biedne, čo pri mne bolo nezvyčajné, no zbytočne sa nevypytoval. Peniaze mi požičal úplne 
bez problémov. Nevedela som však, že ma v ten deň sledoval. Videl, že som bola v herni, ale zdržala som sa 
tam veľmi krátko. Vtedy mu to všetko došlo a na ulici ma zastavil: „Čo sa s tebou deje? Prečo nechodievaš s 
nami von? Čo si robila v herni? Ako to vyzeráš?“ Mišo ma zahrnul kopou otázok. Najprv som mu to nechcela 
povedať, no napokon to zo mňa všetko vyšlo von. Ako som mu to rozprávala, uvedomovala som si, že to nie 
je v poriadku. Mišo mi kládol ďalšie otázky a ja som sa cítila veľmi zle. Bolo to ako na výsluchu.
     V ten deň ma Mišo Prichýlil k sebe, keďže som nemala kde bývať. Na druhý prišiel skoro ráno za mnou 
do izby: „Musíme sa porozprávať a vyriešiť tvoju situáciu.“ Súhlasila som, veď nič iné mi nezostávalo. Po 
dlhom rozhovore som si uvedomovala, že sa z toho sama nedostanem. Mišo mi ponúkol, že môžem pri ňom 
ostať bývať pod podmienkou, že sa pôjdem zo svojej závislosti liečiť. Ďakovala som mu, že mi chce pomôcť 
zbaviť sa závislosti. Ešte v ten mesiac som nastúpila na liečenie.
    Po pol roku, keď som sa vrátila, som mala pocit previnenia. Hanbila som sa za seba. Mišo mi opäť ponúkol 
bývanie, kým si nenájdem niečo vlastné. Nakoniec sa však situácia vyvinula inak a s Mišom sme začali tvoriť 
pár. Uvedomila som si, že mám toho najlepšieho priateľa. Keby ma v ten večer nezobral k sebe, možno by 
som tu už teraz nebola. Som mu veľmi vďačná za to, že mi podal ruku v pravý čas. Nikdy mu to nezabudnem.

Ivana Kováčiková

Narodeniny
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Zápas
    Jedno krásne letné prázdninové ráno som sa zobudil s veľkou radosťou, plný 
nadšenia z futbalového zápasu, ktorý sa konal v poobedných hodinách v nedeľu 21. 
júla 2014 na domácom ihrisku futbalového tímu FK Sokol Braväcovo. Bol to môj 
druhý zápas v ich drese.
     Zobudil som sa ráno o 10:00. Otvoril som okno a zacítil som ten čistý, čerstvý a 
teplý vzduch, ktorý sa mi dostal až hlboko do pľúc. Veľmi ma to potešilo, pretože v 
teple bez zrážok sa hrá vždy lepšie, ako keby sme mali hrať v teple s dažďovými pre-
hánkami. Neskôr som šiel do kúpeľne opláchnuť si tvár a urobiť každodenné potre-
by. Nasledovali raňajky. Po chybách z predchádzajúcich zápasov som sa konečne 

poučil a dal som si len niečo ľahké. Prišiel čas chystania sa na zápas. Pobalil som si všetko, čo mi bolo treba. 
Teda aspoň som v to dúfal. Odbilo jedenásť hodín a už som vedel, že je čas ísť na autobusovú stanicu. Autobus 
som stihol len tak-tak. V autobuse som stretol spoluhráčov a spoločne sme sa cestou zabávali, rozprávali si 
vtipy a robili blbosti. Po príchode na zastávku v Braväcove sme sa stretli s ďalšími spoluhráčmi. Potriasli sme 
si rukou a spoločne sme sa presunuli na futbalové ihrisko vzdialené asi tak 150 metrov.
     Vošli sme do šatne, pozdravili trénera, každý si sadol na svoje miesto. Rozdali sme si dresy a, pokým sme 
sa prezliekali, tréner nám rozprával, čo a ako. Keď som sa začal prezliekať, tréner mi zrazu hovorí: „Majo! 
Veď ty dnes hráš za mužov.“ V tej chvíli ma oblial studený pot a nevedel som, či sa mám tešiť alebo plakať. 
Samozrejme, že som sa potešil, no nervozita u mňa stúpla až na vrchol. V tej chvíli som si uvedomil, že som 
minulý zápas vedenie tímu niečím ohromil. Pokým som čakal na hráčov A-tímu, sledoval som zápas dorastu z 
tribúny. Zápas skončil v pomere 3:0 pre domácich. Bol to jednoznačný výsledok, z ktorého som mal nesmier-
nu radosť.
    Prišiel čas, kedy sa začali zhromažďovať hráči 
A-tímu. Nepoznal som všetkých,  keďže to bol len 
druhý zápas v tomto družstve. S každým som si po-
dal ruku a sadol si na svoje miesto v šatni. Vedúci 
nám rozdal dresy. Dostal som dres s číslom 13. 
Nebol som nadšený, pretože som si myslel, že toto 
číslo mi šťastie neprinesie.
    Začal som sa prezliekať. Natiahol som si tričko, 
na to dres, trenírky a zrazu to prišlo. Uvedomil som 
si, že nemám chrániče. „Čo teraz?“ povedal som si. 
Spýtal som sa chalanov, či náhodou nemajú jedny 
naviac, no, bohužiaľ, nikto nemal. V tej chvíli som 
vedel, že na zápas nenastúpim. Bol som naozaj 
smutný. Skvelá nálada sa zrazu zmenila na nepoz-
nanie. Vyzliekol som si dres, pozrel sa na to číslo a 
veril som, že to nešťastie mi nepriviedlo ono. Zrazu, z ničoho nič, sa ozval ten hlas. „Nemáš chrániče? Nevadí. 
Som tu autom, môžeme po ne zbehnúť k tebe domov.“ To potešenie, ktoré som v sebe cítil, bolo neopísateľné. 
V tej chvíli som sa pozrel na to číslo a uvedomil som si, že som sa mýlil.
    O desať minút sme sa vrátili a obliekli sa do dresov. Vybehli sme na trávnik, rozcvičili sa. Celý zápas som 
presedel na lavičke, no neprekážalo mi to, pretože som našiel priateľa, ktorý mi podal ruku v pravý čas a 
ktorému veľmi ďakujem. 
     Dnes je to môj najlepší priateľ.

Mário Škvarka
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Úste maturity
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Slávnostné chvíle vyraďovania absolventov Súkromnej strednej odbornej školy hutníckej a 
Súkromného gymnázia Železiarní Podbrezová.

Slávnostné vyraďovanie štvrtákov
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Filip

     Bol to bežný májový deň. Tak ako každý štvrtok, kedy v škole začíname o niečo 
neskôr, som vstala okolo ôsmej hodiny. Moje prvé kroky smerovali priamo do kuchyne, 
kde som si zaliala svoju milovanú kávu.  Pri kanvici ma čakal odkaz od rodičov, že už 
vyrazili do Zvolena, pre potvrdenie, ktoré potrebovali. Ja som si teda v pokoji vypila 
kávu, pripravila som sa do školy a vyrazila som. Od rána som sa cítila zvláštne, akoby 
niečo nebolo v poriadku. A to som ešte netušila, čo ma čaká.
     Keď som prišla do školy, zamierila som do šatne, kde zazvonil telefón. Vytiahla som 
ho z tašky a veľmi som sa začudovala, pretože mi volalo neznáme číslo. Hneď som zdvi-
hla a z telefónu sa ozvalo: „ Dobrý deň, hovorím so slečnou Cabanovou?“ Hneď sa mi 

rozbúchalo srdce ako o život. „Áno, pri telefóne. O Čo ide?“ Ženský hlas z telefónu sa opäť ozval: „Veľmi 
ma to mrzí, ale vaši rodičia mali autonehodu. Momentálne sa nachádzajú v nemocnici v Banskej Bystrici a sú 
obidvaja na operačnej sále. Môžete sa sem, prosím, dostaviť?“ Spustila som obrovský plač a ani sa nepamä-
tám, čo som tej pani odpovedala.
     Rozbehla som sa zo školy smerom k svojmu autu. Sadla som si a musela sa trochu upokojiť. Po chvíli som 
si poutierala slzy, naštartovala auto a vybrala sa priamo do nemocnice. Pocity, ktoré som vtom momente cítila, 
boli strašné. No jediné, čo ma zaujímalo, boli moji milovaní blízki.
     Po príchode do nemocnice som hneď bežala na informácie, aby som sa dozvedela, čo je s mojimi rodičmi 
a aký je ich zdravotný stav. Samozrejme, jediné, čo mi povedali, bolo, 
že stále prebiehajú operácie a nevedia mi povedať viac informácií. 
Prešla som teda ďalej do budovy nemocnice a v malej chodbičke som 
sa zviezla na podlahu. Ten pocit prázdna, ktorý som v sebe cítila, bol 
neopísateľný.
     Z uličky oproti sa vyrútil mladý vysmiaty chalan. Keď si ma všimol, 
hneď mu úsmev z tváre zmizol. Potichu pristúpil ku mne, sadol si 
vedľa mňa na podlahu a mlčky sedel. Zdvihla som hlavu a takmer som 
sa stratila v jeho nádherných očiach. Napriek tomu, že som ho nikdy 
predtým nestretla, cítila som, akoby mi bol blízky. On ma len objal a 
ja som mu proste dôverovala. Keď som sa trochu upokojila, povedala 
som mu, čo sa stalo. On sa iba postavil a povedal mi. „Nikam nechoď, 
hneď sa vrátim.“ Neviem, koľko času uplynulo. Keď sa vrátil, jediné, 
čo mi povedal, bolo, že jeho otec je lekár a že všetko bude v poriadku. 
A tak sme tam ďalej sedeli a on mi začal rozprávať o svojom živote. Dozvedela som sa, že sa volá Filip, je 
o dva roky starší ako ja a venuje sa umeniu. Vie hrať na klavíri, a dokonca aj maľovať. Sedeli sme niekoľko 
hodín a ja som sa napriek obrovskému strachu o milovaných rodičov cítila, akoby sa začínala nová časť môjho 
života.
     Prešlo niekoľko týždňov. S Filipom sme boli na ceste do nemocnice, pretože konečne mali prepustiť mojich 
rodičov do domácej liečby. Našťastie nemali žiadne vážne zranenia, no mali mnoho zlomenín a pomliaždenín 
a otec musel nejaký čas používať invalidný vozík. Ja som mala krátko pred maturitou a musela som sa o nich 
starať. A Filip mi so všetkým pomáhal. Som mu za to veľmi vďačná a neviem si predstaviť, čo by sa stalo, 
keby mi nepodal pomocnú ruku v ten najvhodnejší okamih.

Simona Cabanová
V lavici

     Pred štyrmi rokmi som sedel v lavici ako dnes, no mal som obrovský problém. V devi-
atom ročníku základnej školy som bol jeden z najlepšie prospievajúcich žiakov v triede. 
Bolo mi to až divné, ako je možné mať taký dobrý prospech, tak jednoducho a skoro bez 
učenia.
     Jedného krásneho dňa sa to však razom zmenilo. Na hodine matematiky  sme sa ne-
vedeli vpratať do vlastnej kože. Bolo to to posledné, čo sme mohli spraviť. Nahnevaná 
učiteľka odišla z triedy a vrátila sa s písomkami. V duchu sme si všetci povedali, že už 
asi nič horšie nemôže byť. Testy z matematiky boli zabiják. Akonáhle nám vyučujúca 
rozdala testy, pustili sme sa do práce. Keď sme zbadali prvú úlohu, tak sme zdvihli hlavy 

a popozerali sa, či to niekto vie. Bohužiaľ, nik sa nenašiel. Znova sme hlavy ponorili do testov a písali ďalej. 
Hodina prešla ako päť minút a už sme museli všetci odovzdať testy. 
     Na druhý deň sme mali znova matematiku a prekvapivo sa na ňu  nik netešil. Učiteľka vstúpila do triedy a 
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zvolala: „Tie vaše testy dopadli katastrofálne!“ Po rozdaní testov som sa však dozvedel  nemilú správu. Z testu 
som mal päťku. Chytil som sa za hlavu a uvedomil som si, že prepadám z matematiky. Bol to hrozný pocit. Ten 
test mal strašne  veľa bodov a hoci som mal z matematiky dvojku,  razom som prepadal a netušil som, čo mám 
robiť. Po príchode domov som sa priznal rodičom, že prepadám. Chytili sa za hlavu a opýtali sa ma, čo s tým 
mienim robiť. Kázali mi si to čo najskôr opraviť. Na ďalší deň som 
zašiel za mojou učiteľkou matematiky a spýtal som sa jej, či by ma 
nemohla doučovať. Rázne s rozzúreným hlasom mi povedala nie.
     Asi o týždeň sme doma čakali návštevu, lebo otec mal narode-
niny. Keď už prišli, rodičia sa začali rozprávať aj o mne. Zhodou 
náhod som mal šťastie, nakoľko moja teta je tiež učiteľkou matema-
tiky. Sama sa mi ponúkla, že ak chcem, tak ma môže  doučovať. 
Bola to pre mňa úžasná správa. Nikdy som  nebol taký šťastný ako 
v tom momente. Jej pomocná ruka prišla v tej najvhodnejšej chví-
li, pretože o mesiac sa mali uzatvárať známky do koncoročného 
vysvedčenia. Na prvom doučovaní sme zistili, že mám  niekoľko 
nedostatkov v teórií z matematiky. Po doučení nedostatkov sa 
začala zlepšovať aj moja známka. Už som neprepadal. Spadol mi 
veľký kameň zo srdca. Po ďalších doučovaniach, ktoré mi veľmi pomohli, som sa dostal konečne do obrazu, 
o čo v matematike ide. Ide totiž len o čísla a vzťahy medzi nimi. Ako sa blížil koniec školského roka, tak sa 
mi podarilo vytiahnuť môj prospech z matematiky na konečnú známku tri, z čoho som bol šťastný ako blcha. 
Tete som bol veľmi vďačný za to, čo pre mňa spravila. Hneď, ke´d som sa s ňou stretol a oznámil jej, čo sa mi 
podarilo, tešila sa so mnou. Boli sme obaja šťastní, že to skončilo tak, ako to skončilo.  
     Na  základnú školu budem spomínať s úsmevom aj napriek prekážkam, ktorými som musel prejsť. Som 
rád, že dnes už sedím v lavici ako maturant, skladám svoju životnú skúšku a pri príležitosti zaspomínať si na 
základnú školu sa vždy s tetou zasmejeme, ako ma doučovala matematiku, ktorá mi tak veľmi nešla. Našťastie 
z neopracovaného kúska skaly sa  tetiným pričinením zo mňa stal pekný obrúsený šperk.

Peter Húska

Mama
 Keď som bola mladšia, pravidelne som sa venovala športu, najmä plávaniu. Avšak akonáhle som 
začala chodiť na strednú školu, už som nemala veľa času na moje záľuby. S plávaním som skončila hneď 
v prvom polroku kvôli školským povinnostiam. S mojou najlepšou kamarátkou Veronikou som tiež bývala 
čoraz menej. Keďže som navštevovala bilingválne gymnázium  so zameraním na anglický jazyk, musela som 
sa učiť každý deň.
 Zo začiatku sa mi na škole veľmi páčilo, i keď som mala pocit, že tam nepatrím. Ja som obyčajná 
dedinčanka a oni sú deti bohatých rodičov. Začali mi to dávať pociťovať strápňovaním  na verejnosti. Jediná 
moja skutočná priateľka  na škole bola Zivka. Bola milá na každého a v škole vynikala. Mala som ju rada, lebo 
si ma vždy zastala. Najhoršie chvíle boli pre mňa, keď nebola v škole.
 Ďalší incident nastal so spolužiakmi, keď zistili, že sa mi páči Dominik z vedľajšej triedy. Šla som po 
chodbe aj so zvyškom triedy, lebo sme išli  do laboratórnej učebne. Oproti  mňa kráčal Dominik. Do tej chvíle  
ani nevedel, že existujem. Zrazu sa ozvala Sára: „Hej, Mia, to je ten Dominik, do ktorého si tajne zamilo-
vaná?!“ Všetci sa začali smiať a pridali sa k nej. „Jasné, že je to on. Veď má aj na pozadí v mobile jeho fotku,“ 
so smiechom povedala Alica. Ponížená  som rýchlo utekala na toaletu.
 Toto bola posledná kvapka. Celú školu som znenávi-
dela! Prestala som tam chodiť. Moja mama netušila o ničom, 
až kým jej nezavolala riaditeľka školy. Keď som sa dostavila 
domov, nakričala na mňa. Nechápala, prečo nechodím do školy 
a rozhodla sa zavolať Veronike. Tá nevedela o ničom, lebo pos-
ledné mesiace sme skoro vôbec neboli v kontakte. Napísala mi, 
aby sme sa stretli. Najprv som sa ňou nechcela stretnúť, ale 
nemala som žiadnu výhovorku. Nakoniec sme sa dohodli, že sa 
stretneme v piatok.
 Dovtedy som musela pretrpieť ešte niekoľko kritických 
dní v škole. Myslela som si, že to nebude také zlé. Opak bol 
pravdou. Hneď, keď som prišla do školy, si zo mňa Sára a Alica 
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robili srandu  a podpichovali ma. Ďalší deň to bolo oveľa horšie. Ráno mi prišla správa 
z neznámeho čísla. Písalo sa v nej: „Ak prídeš do školy, bude  to pre teba peklo!“ Dúfala 
som, že to bol iba nevydarený vtip.
 V triede po mne všetci zazerali, ja som ich však ignorovala. Cez prestávku som cez 
slúchadlá počúvala hudbu. Nečakane som pocítila akýsi čudesný pocit vo vlasoch. Ako-
by ich bolo oveľa menej. Keď som si po nich prešla rukou, bola to pravda. Sára mi 
odstrihla vlasy, takže už boli o polovicu kratšie. Postavila som sa zo stoličky a pobehla 
k dverám, lenže  Lucia ma podkopla a ja som spadla. Sára s Alicou si to kamerovali  na 
mobil a ostatní sa mi smiali.

 Keď  som prišla domov, chcela som s týmto všetkým skoncovať. Vybrala som zo skrinky nejaké tab-
letky a začala som ich prehĺtať. Najprv jednu a znenazdajky to boli desiatky. Odpadla som.
  Pamätám si len, ako som sa zobudila v nemocnici a vedľa mňa stála mama s Veronikou. Obidve 
boli vydesené, preto som sa rozhodla, že  im poviem o šikane od spolužiakov. S mamou sme sa dohodli na 
prestúpení na iné gymnázium. Ďalšie dni bola pri mne neustále aj s Veronikou. Bohužiaľ, s Veronikou sme sa 
po posledných mesiacoch  odcudzili a nechcela tráviť svoj voľný čas riešením mojich problémov.
 Zistila som, že nepotrebujem priateľov, pokiaľ mám rodinu. Hlavne moju mamu, ktorá so mnou prežila 
najhoršie a najťažšie obdobie života. Stala sa mojou najlepšou kamarátkou a vždy mi podala ruku v pravý čas.

Laura Švantnerová
Jana

     Mali sme veľa snov a plánov do budúcnosti. Keď sa nám narodila dcéra, cítili sme sa ako v rozprávke. 
Milovali sme čas, ktorý sme spolu trávili. Všetky naše spoločné chvíle boli nenahraditeľné.
     Ja a Miro sme spolu bývali už od vysokej školy. Malý dvojizbový byt v Bratislave 
sa nám už však po narodení Elišky zdal veľmi stiesnený. Dlho sme rozmýšľali, kam 
a či vôbec sa máme presťahovať. Ja som našu budúcnosť videla v malom domčeku, 
ďaleko od Bratislavy. Od malička bol môj sen bývať na dedine. Avšak Miro nesúhlasil. 
Od Bratislavy sa kvôli práci presťahovať nechcel.
     Eliška oslavovala prvý rôčik. Zablahoželať jej prišla aj moja veľmi dobrá kamarátka 
Jana. Jana už bola taktiež mama. Jej dcéra bola od Elišky staršia len o pár mesiacov. Keď 
nám obe dievčatká zaspali, konečne sme aj my mali čas sa porozprávať. Posťažovala 
som sa jej o našom probléme s Mirom. Keďže Jana bývala spolu s manželom v nád-
hernom priestrannom dome so záhradou, vedela, že vychovať dieťa mimo mesta má 
omnoho viac plusov ako mínusov. Navrhla mi: ,,Skús sa s Mirom porozprávať ešte raz, možno zmení svoj 
názor.“ I keď ja som stále mala mierne obavy, že to tak nebude.
     O niekoľko týždňov neskôr prišiel Miro z práce vo veľmi čudnej nálade. Večer, keď sme mali čas sa 
konečne porozprávať, mi povedal: ,,Vieš, Laura, zisky našej reštaurácie nie sú také, aké by si šéf predstavoval. 
Hovorí sa, že reštauráciu možno zatvoria.“ A tento jeho pocit sa o niekoľko dní naozaj potvrdil.
     Nájsť si novú prácu nebolo pre Mira vôbec ťažké. Po niekoľkých pohovoroch ho prijali na pozíciu kuchára. 
Nastal však problém. Miro musel za prácou dochádzať až do Rakúska a, žiaľ, na týždňovky. Spočiatku sa mu 
to nepáčilo, ale vedela som, že inú možnosť nemáme a z mojej materskej sa nám bude žiť ťažko.
     Prešlo niekoľko mesiacov a na náš nový život sme si už pomaly aj zvykli. V jeden večer som pozerala, 
čo je na internete nové, keď mi zrazu vyskočil inzerát na predaj domu. Cena bola prijateľná a taktiež aj loka-
lita. Hneď som musela zavolať Jane. Po našom telefonáte som bola pre dom nadšená ešte viac, keď mi Jana 
oznámila: ,,Veď to je ten dom hneď vedľa nás!“ Nevedela som, čo na to povie Miro, ale dúfala som, že ho ešte 
presvedčím.
     ,,Neverím,“ vykríkla som ,,Naozaj s tým súhlasíš?“ neveriacky ale s úsmevom na tvári som sa spýtala Mira. 

Keďže  sa nám v domácnosti s novou prácou zdvihol aj rozpočet, o našom novom 
dome som začala reálne snívať.
     Sťahovanie nám netrvalo dlho. Taktiež sme sa aj rýchlo udomácnili. Náš vzťah 
s Mirom však akosi ochladol. V Rakúsku trávil čoraz viac a viac času, na nás už 
nemal čas. Nevedela som, čo robiť, a tak som sa Jane vždy prišla posťažovať. 
Utešovala ma, že všetko bude dobré, že sa nemám báť. Vraj to je len také obdo-
bie.
     Miro bol v sprche a mobil si nechal v kuchyni. Zrazu mu prišla SMS z 
neznámeho čísla s textom: ,,Ahoj, láska, už mi veľmi chýbaš a teším sa, keď o 
týždeň zas budeme spolu.“ Roztriasli sa mi zuby, nevedela som, čo mám robiť. 
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Hneď, keď prišiel, spýtala som sa ho, čo to má znamenať. A on mi bez kúsku hanby odpovedal: ,,Lauri, už to 
neviem ďalej pred tebou tajiť. Mení ma to, ale ja som sa znovu zamiloval,“ a v tom okamihu sa mi zrútil celý 
svet.
     Mira som nechcela ani vidieť, a tak som sa hneď v ten deň pobrala aj s Eliškou k Jane. Jana neverila vlast-
ným ušiam. Povedala, že môžem u nich ostať, dokedy chcem, ona je tu vždy pre mňa. Nevedela som, ako sa 
jej mám  za to všetko odvďačiť.
     Bývala som u nej skoro celý rok. Do prenájmu som ísť nechcela, pretože z materskej by mi to vôbec 
nevychádzalo. S Mirom som sa už po našom rozvode stretávala len vtedy, keď prišiel za malou. Janina dcéra 
spolu s Eliškou začali navštevovať materskú školu. Stali sa z nich nerozlučné kamarátky. Taktiež som začala 
pracovať aj ja. Jana bola šéfkou miestnej firmy. Už dlho hľadala sekretárku, ktorá by jej vyhovovala. Hneď, 
keď mi skončila materská, spoločne sme sa dohodli a ja som prácu prijala.
     S Janou sme sa poznali už od strednej školy. Odvtedy sme si radili a pomáhal pri všetkých našich problé-
moch. Avšak obdobie, ktoré som prežívala, bolo jedno z najťažších v mojom živote. A keby nebolo Jany, ktorá 
mi na určitý čas poskytla strechu nad hlavou a podala mi svoju pomocnú ruku naozaj v pravý čas, tak by som 
sa z toho naozaj len ťažko dostávala. Pevne verím, že aj Eliška nájde v Janinej dcére takú priateľku, akú som 
ja našla v Jane.                                                                                                                 Alexandra Vrbovská

Svet a spoločnosť
Svet a spoločnosť sa neustále vyvíja a mení. Je to prúd víriacich 
udalostí, okolností, vynálezov. To, čo platilo včera, dnes už nemusí. 
Tak to tu  funguje. Všetko na svete, aj my, ľudské bytosti, podlie-
hame času. Čas je nekompromisný sudca, ktorého nepresvedčíte o 
tom, že nechcete starnúť a chceli by ste vyzerať na dvadsať, hoci už 
dávno máte po štyridsiatke.
 Tak ako človek podlieha zmenám fyzickým, mení sa aj men-
tálne. Za tisícky rokov sa ľudia neskutočne zmenili. Vynašli mno-
ho vecí, či už to začalo kolesom, bicyklom a ďalej autom. Okrem 
iného sme sa zmenili v správaní, hoci si len vezmeme do úvahy 
napríklad postavenie žien v spoločnosti. Pred stovkami rokov boli 
považované len za matky a manželky, bez nároku vyjadriť svoj názor. Dnes to tak našťastie nie je, sú plno-
hodnotnými bytosťami s rovnakými prácami ako muži. S určitosťou môžem povedať, že by sme našli mnoho 
skvelých pokrokov spoločnosti.
 Myslíte si však, že by sa našlo niečo čo máme spoločné s našimi predkami? Niečo, čo nepodlieha 
žiadnym zmenám! Predstavte si ľudské vnútro, jednoducho dušu. Líšila by sa od človeka v minulosti? Ja si 
myslím, že napriek tomu, ako sa všetko mení, niektoré veci v našom vnútri zostávajú stále rovnako podobné 
s človekom žijúcim v stredoveku. 
 Sú tu zlé vlastnosti i dobré, ktoré sú v nás. Tie zlé sú nechcené a najradšej by sme ich nemali. Môže to 
byť pani závisť, žiarlivosť, ba aj nenávisť. Klamal by ten, kto by tvrdil, že za svoj život nestretol ani jednu z 
týchto paní.
 Máme ich vryté v kostiach. Pri  vhodnej príležitosti vyplávajú na povrch. Napríklad, keď k vám príde 
kamarát a hovorí vám o jeho nedávnych úspechoch. Chcete či nechcete, závisť sa objaví. Možno to odoberá 
človeku pocit dôležitosti, a práve preto je tu. Deťom sa odmalička vraví, aby svojim rovesníkov nezávideli. 
Niečo také sa predsa nepatrí, práve preto závisť potláčame a snažíme sa ju skryť. Prečo vôbec závisť existuje? 
Na to vám odpovedať neviem.
 Na svete sú aj krásne city a emócie ako radosť a láska. Sú úprimné a čisté. Bez 
nich by bol tento svet smutný, tmavý a zatrpknutý. Jeden múdry človek raz povedal: 
,,Svet by bol krásny, keby všetci nosili lásku v srdci a úsmev na tvári.“ Nebolo by to 
krásne? Skúste si len predstaviť, ako by sa nám žilo. Podľa mňa by sme mali dodržiavať 
toto motto čo najviac. Stačí štipka radosti na to, aby  zmenila váš deň zo zlého na dobrý. 
Pre každého znamená radosť niečo iné. Stretnutie s priateľmi, prechádzka s milovaným 
zvieratkom alebo pozeranie televízie.
 Myslím si, že tieto vlastnosti sú neoddeliteľnou súčasťou každej ľudskej bytosti. 
Dostali sme ich pri našom narodení od niekoho tam hore. Snáď aj preto, aby sme sa 
naučili, čo je správne a čo nie. Hádam aj kvôli tomu sa tieto  veci za tisícky rokov nezmenili. Je však dôležité, 
aby u nás prevažovali tie pozitívne a tie negatívne boli zametené niekde v kúte.             Zuzana  Blahutová
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Ďalšia tvorba

Starý otec
     Môj starý otec je veľmi špecifický človek. Nielen svojimi vlastnosťami ale aj výzorom. 
Prednedávnom oslávil svoje 60-te narodeniny. Výzorom nepripomína starého dedka, 
ktorý potrebuje paličku a okuliare, ale skôr mladíka, ktorý má rezkú chôdzu, dobrý zrak 
a výborné orientačné a riadiace schopnosti. Všetko, čo si zaumieni, aj splní. Nevydrží 
dlho na jednom mieste. Rád nakupuje, a to nielen potraviny, ale všetko, čo potrebujú jeho 
dcéry na zlepšenie a opravu svojich príbytkov.

     Je veľmi pracovitý. Zaujíma sa o všetky nové stavby naokolo. Celý život pracoval v stavebnej firme. Okrem 
toho rád pracuje aj v záhradke. Ošetruje stromy, kríky, kvety, no problém mu nerobí ani pokosiť trávnik. Má 
rád zvieratá v zime, pre vtáčiky urobí kŕmidlo, ale hlavne sa postará o nášho psa Lili.
     Starý otec je aj veľmi skromný. Mal možnosť postaviť si dom, ale aj tak býva v útulnom trojizbovom byte 
na veľmi rušnej ulici. V byte má starý nábytok, no vždy je tam príjemne a čisto. Má rád nové veci, zmenu, ale 
vo svojom byte je spokojný, preto už nekupuje nový nábytok a neplánuje nič zmeniť.
    Je veselej povahy. Pri osobných stretnutiach sa dokáže porozprávať, potešiť, poradiť, čerpá zo svojich 
životných skúseností a situácií. Svoju múdrosť a rozvahu prejavuje v každodennej činnosti a pritom si to ani 
neuvedomuje. Dokáže pri oslavách urobiť náladu, rád si zaspieva ľudové piesne, ešte radšej zatancuje. No 
keď začne hovoriť svoje vtipné príbehy zo života, celá miestnosť sa ozýva hlasným smiechom viacerých osôb.
Veľmi si ho vážim a obdivujem za všetko, čo pre nás robí, ako sa nám venuje a čo všetko ma učí. Som rád, že 
keď niečo potrebujem, nepovie nie, no príde hocikedy v dennú hodinu.

Roman Vilček
Ryšavá dievčina

     Ryšavá dievčina. Tak krásne priam až éterické stvorenie. Dokonalé husté ryšavé rovné vlasy dlhé pod 
zadok. Vlasy ryšavé sťaby hrzda. Zelené oči, z ktorých priam prehovára odvaha a optimizmus a občas mám 
pocit, že ma celého pohltia a čas sa zastaví do ďalšieho ich žmurknutia. Krásne dlhé husté ryšave mihalnice či 
obočie. Pleť bledá sťaby mŕtvola, no posiata tými najkrajšími a naoriginálnejšimi predmetmi.
     Pehami. Áno tie originálne pehy, kedy jedna je na nose, druhá na nízkom čele, tretia na líci. Každá z nich 
je iná,výnimočná, taká, aká už nebude a ktorú nikto nenapodobní.Pery plné a červené ako to najkrajšie jablko, 
ktoré ste kedy videli.Žena nízkeho a útleho vzrastu. Jeden by si myslel, že bola vytvorená z kvapky rannej 
rosy.

     Svojím zovňajškom pripomínajúca vílu. Tak dokonalé stvorenie. Krásne chudunkédl-
hé nohy. Maličké chodidlá. Úzky pás a dokonalo vytvarované boky obopnute úzkymi 
šatami.Vytŕčajuce rebrá a kľúčne kosti. Na pohľad milé stvorenie túžiace po troche nehy, 
no v duchu odvážna rebelka a srdcom pochabé dieťa.Nebojí sa ničoho, len jednej veci, že 
stratí osobu, na ktorej jej najviac záleží a pre ktorú by položila i svoj život.Vtedy nastáva 
koniec. Dievča, ktoré pred tým nikto nemohol raniť, padá.
     Upadá do nášho chaotického sveta, z ktorého niet cesty späť. Chcela by, chcela. Ale 
nevládze. Nevládze sa opäť postaviť na nohy. Vstať a pozbierať všetko, čo v nej predtým 
bolo. Iskra zhorela. Iskra, ktorú už nikto nikdy znova nezažne.

Daniel Rajčok

Láska
     Vraj bez lásky sa nedá nič, dokonca ani zomrieť. Milióny ľudí berie túto vetu ako samozrejmosť. Berie 
lásku ako samozrejmosť, ba aj niektorí ako niečo živé. Ako súčasť samých seba, bez ktorých neprežijú. Ako 
zmysel ich existencie. Niekedy mi pripadá, že ľudia nie že nedokážu bez nej žiť, ale že nechcú. Otázka teda 
znie: Nemôžeme, alebo nechceme bez nej žiť? 
     Medzi obrovským davom bezhlavo oslepených ľudí, sa predsa len nájdu jedinci mysliaci úplne inak. S ot-
vorenými očami sa pozerajú z iného uhla. Patríš aj ty medzi takýchto ľudí? Alebo nechceš? Nechceš premýšľať 
nad pravdou, ukrývajúcou sa pod nosom. Veď, kto by chcel hľadať niečo, čo nechce? Je prirodzené, že sa o 
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Aj vďaka SGŽP...
     Keď sme si v deviatom ročníku na základnej škole vyberali, kam pôjdeme na strednú, ako jeden z mála 
som okamžite vedel, čo chcem robiť. Lákalo ma študovať informatiku na SGŽP. 
Nielen preto, že každé ráno mi stačilo vybehnúť dvesto metrov na kopec a bol 
som v lavici, ale páčili sa mi podmienky v škole, v ktorej som zažil štyri skvelé 
roky a aj s odstupom času môžem povedať, že lepšie som si vybrať ani nemohol.
    Mali sme úžasnú triednu učiteľku Mgr. Martinu Stierankovú, no nielen na 
jej hodiny sme sa všetci v triede veľmi tešili. Neexistoval učiteľ, s ktorým sme 
sa nezasmiali. Samozrejme, popri povinnostiach. Zároveň sme sa našli v triede 
výborná partia. Od našich maturít ubehli dva roky a my sa stále vo veľkom počte 
stretávame pravidelne, čo nebýva prípad každej triedy.
     Osobne ma ale časom prestala baviť informatika. Nemalo to však nič spoločné 
so samotným SGŽP. Našiel som oblasť, v ktorej som  skutočne precitol a spon-
tánne ma bavila bez toho, aby som sa musel do niečoho prinútiť. V treťom ročníku na strednej som začal písať 
články o športe. Len tak, na vyplnenie voľného času. Chvíľu na to prišla ponuka z inej stránky, neskôr z FK 
Železiarne Podbrezová a ja som si uvedomil, že ma to baví viac, ako iba nejaké hobby, a tak, keď prišlo na 
výber vysokej školy, voľba bola jasná, študovať žurnalistiku.
     Popri tom som riešil aj iné projekty, zväčša internetové stránky, ale najväčší zlom, kedy som si povedal, 
že sa tým chcem živiť, bol pred rokom, kedy ma oslovili vedenie HC ´05 iClinic Banská Bystrica, či by som 
nechcel robiť redaktora aj pre nich. Neváhal som ani chvíľu. Momentálne už robím športovú žurnalistiku pre 
dva športové kluby, niekoľko stránok či jednu internetovú televíziu na plný úväzok a môžem povedať, že som 
nesmierne šťastný za to, čo robím.
     Ani jeden deň nevstávam do roboty, ale chodím si s radosťou užívať čas na štadiónoch, robením rozhovo-
rov, písaním článkov či cestovaním. Som preto veľmi rád za to, čo ma v živote stretlo. Robím, čo ma baví a 
ako som spomenul, za veľa vďačím aj SGŽP a dúfam, že ešte mnoho absolventov tejto školy si bude môcť 
povedať, že je v živote spokojných.                                                                                           Matej Kubove

to nesnažíme. Pravda nás dokáže popáliť a my sa buď znovu potopíme do ilúzie alebo 
zhoríme. Zhorieť zrejme nechce nikto, no zabúdame, že niekedy musíme spraviť veľa 
zlého, aby na konci z toho vyšlo niečo dobré. Niekedy musíme klamať pre pravdu, 
zabíjať pre život, milovať pre nenávisť a nenávidieť pre lásku. Ľudia to nevedia, pretože 
spia. Žijú si vo svojich snoch o dokonalej láske a vo všetkom ostatnom okolo lásky.
     Myslíte si, že to tak je? Podľa mňa nie. Žijú v svojich snoch o niečom dokonalom a vo 
všetkom ostatnom okolo toho. Že vám to príde smiešne? Aj mne bolo, niekedy dávno, 
ale teraz už nie. Zobudil som sa a žijem s otvorenými očami. Čo je to za blbosť, hovo-
ríte si, že vy predsa nespíte. Naozaj? Dám vám otázku: Čo ak láska, ktorú každodenne 
zdieľaš, ktorú stretávaš na každom rohu, ktorú dennodenne prijímaš a dávaš tým, ktorých miluješ, je lož? Že 
láska je výplod fantázie, ktorú zdieľaš, že život nie je kocka ale kruh, že je to len niečo vymyslené, niečo, čo 
prijímaš a dávaš druhým. Myslím, že aj napriek týmto slovám svoj názor nezmeníte, no ale čo ak by predsa len 
bola láska vymyslená ľuďmi, ktorí mali oči zatvorené. Snívali a presvedčili ostatných, aké je to krásne. Neskôr 
sa pridávali ďalší, až kým sme nezaspali všetci. Znovu sa vás spýtam: Stále chcete naďalej spať? Skúste v nej 
radšej nájsť pravý zmysel. Ak je to naozaj niečo vymyslené, nájdite zmysel, prečo boli donútení k jej vzniku. 
Ak chcete hľadať zmysel v láske, nenáviďte. Ak chcete hľadať zmysel v nenávisti, milujte, ale ak zmysel ich 
spájajúci, zomriete. 
     Viem, že nie je jednoduché prestať veriť v niečo, čo vraj stálo pri vašom narodení, dospievaní a je pri vás 
dodnes. Nežiadam vás o to. Dal som vám len myšlienku a je na vás, čo s ňou spravíte. Či ju prijmete, alebo 
nie. Ale upozorňujem vás, že ak ju prijmete, je to jednosmerná letenka. Pravda môže bolieť, môže aj zabiť. 
Je to risk, či ju budete hľadať. Niekedy je naozaj lepšie iba zavrieť oči a veriť.                         Lukáš Ottinger
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Humor a pohoda počas maturít

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


