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NOVINKY 
Z RODINKY 

 

Tesne pred Vianocami skončila 
Veronika Petrášová spolu so svojím 
priateľom Maťom Šutinským základné 
stavebné úpravy ich domu 
v Nitrianskom Rudne. Búracie práce 
začali v auguste a väčšinu z nich robil 
Veronikin budúci svokor. V dome boli 
vybúrané všetky priečky a na prízemí 
aj podlaha kvôli podlahovému 
kúreniu. Projektom na prestavbu 
pomohla svojej sestre budúca 
architektka Silvia Petrášová. 

26. a 27. januára prebiehal v našej 
farnosti už 14. ročník Dobrej noviny, 
čiže koledníckej akcie spojenej so 
zbierkou pre krajiny tretieho sveta. 
Koledovať chodili deti a mladí 
z farského (s nimi aj Maťka 
Humajová) a piaristického (s nimi aj 
Petra Humajová) kostola. Mladým 
obetavcom sa podarilo vyzbierať viac 
ako 3500 €. 

V sobotu, 3. januára, sa 
v zrekonštruovanom kultúrnom dome 
v Necpaloch konala prvá akcia – VII. 
Ples Necpaľanov. O program i zábavu 
sa každý rok stará hudobná skupina 
Necpalanka na čele s Petrom 
Petrášom ml.. Hlavným hosťom 
večera bola tentoraz Laura Belicová 
známa zo súťaže Slovensko má 
talent. Plesu sa zúčastnili viacerí naši 
rodinní príslušníci – Erika Petrášová 
s dcérou Veronikou a jej priateľom 
Maťom, Evka, Jozef a Martin 
Humajovci, ale aj Maťka a Petra 
Humajové, ktoré sa zhostili úlohy 
šatniarok.  

SLOVO NA ÚVOD... 
 

Sme my veru zaujímavá 
rodina. Máme rodinnú 
kapelu, rodinný časopis, 
chodíme na rodinné 
výlety. Každú chvíľu niečo 
oslavujeme a udivujeme 
náhodných okoloidúcich 
i obyvateľov neďalekého 

sídliska posedeniami na dvore spojenými 
so živou hudbou. Keď sa stretneme, 
nehádame sa, ale smejeme. Keď na 
nejakú oslavu nemôžeme prísť, je nám 
ľúto, že sme to práve my, čo tam 
chýbame.  
Sme my veru zaujímavá rodina. Nielen 

svojím počtom, ale aj svojou 
súdržnosťou. Nie je pravidlom, že máme 
na veci vždy rovnaký názor, je však isté, 
že sa navzájom tolerujeme. Kto požiada 
o pomoc, nestretá sa s neochotou. Kto 
má chuť len tak sa porozprávať, nemusí 
svoju návštevu vopred ohlasovať. 
Zastaví sa na päť minút, keď ide okolo. 
A odchádza s dobrým pocitom, že sa mal 
kde zastaviť.  
Sme my veru zaujímavá rodina. 

Väčšina z nás nemá peniaze na luxusné 
dovolenky, úžasné objavné cesty, 
pohodlné hotely. Skôr musí dlho šetriť, 
alebo si peniaze požičiavať, ak sa 
rozhodne čo i pre malú zmenu na 
svojom dome. Možno práve preto 
hľadáme radosť v maličkostiach 
a dokážeme sa z nich tešiť. Možno práve 
preto nemáme zaslepený zrak 
a dokážeme vnímať autoritu, ktorou je 
Boh. 
Sme my veru zaujímavá rodina... No 

nechceme, aby bola iná. Je naša 
a tvoríme ju my. Verím, že teta Marienka 
sa tam hore v nebi z pohľadu na nás teší.  

Petra Humajová 
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24. januára sa konal ples Gymnázia V. B. Nedožerského v Prievidzi. Zabávala sa 
na ňom aj Monika Chudá s manželom Petrom, ktorý je predsedom rodičovskej rady 
tejto školy. 

3. februára absolvovala Petra Humajová prvú podmienku ukončenia štúdia na 
Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku a úspešne zložila štátnu 
skúšku z predmetu dejepis. 

V sobotu, 7. februára, sa v jedálni Priemstavu konal farský ples nazývaný aj Ples 
ľudí dobrej vôle. Organizačne ho rovnako ako každý rok mal pod palcom Milan 
Petráš. Do tanca hrala skupina Necpalanka. Okrem Eriky Petrášovej sa na plese 
dobre zabávali aj súrodenci Humajovci. 

V sobotu, 14. februára, oslávil náš časopis Maňa svoje 13. narodeniny. V tento 
istý deň sa Petra Humajová zúčastnila seminára Médiá v kresťanskej spoločnosti II., 
ktorý sa konal na rektoráte Katolíckej univerzity v Ružomberku. Na tomto podujatí 
bola zhodnotená činnosť najvýznamnejších súčasných slovenských kresťanských 
médií, medzi ktoré nepochybne patrí TV LUX, rádio Lumen či týždenník Katolícke 
noviny. Hovorilo sa však aj o menej známych periodikách, medzi ktoré patria napr. 
časopisy Família, Slovo, Zrno a Aha!. 

V utorok, 17. februára, sa na Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity 
v Ružomberku pod záštitou doc. Imricha Vašku, CSc. konal Deň umelcov venovaný 
spomienke na nedávno zosnulého básnika Milana Rúfusa. Petra Humajová bola pri 
tejto príležitosti poverená zostavením prosieb, ktoré aj predniesla na sv. omši 
v školskej kaplnke. 

25. februára uplynulo 10 rokov od smrti starkého Jozefa Mečiara st.. Starký by 
v tento deň zároveň oslávil svoje 99. narodeniny. Jeho deti, vnúčatá i pravnúčatá si 
naňho spomenuli na svätej omši slúženej v kostole piaristov. 

Od 11. do 15. marca sa Petra Humajová so spolužiačkou Majkou Babečkovou 
zúčastnila na duchovných cvičeniach v Komunite Blahoslavenstiev v Okoličnom. 
Téma duchovných cvičení sa niesla v znamení odvahy niesť vieru. Pobyt 
v Okoličnom priniesol dievčatám nielen oddych, ale aj duchovné obohatenie. 

V piatok, 20. marca, sa v Necpaloch odohralo už tradičné vítanie jari pálením 
Moreny, na ktorom spolupracujú necpalskí dôchodcovia a ZŠ s MŠ Malonecpalská. 
Staršia generácia obyvateľov Necpál oblečená v krojoch, s hudobnými nástrojmi 
a spevom viedla tých najmladších zo školy a škôlky až k potoku neďaleko 
Mäsiarstva u Borku. Tu na moste žiaci Morenu najskôr zapálili a potom hodili do 
potoka, aby tak symbolicky sprítomnili odchod zimy. Medzi dôchodcami ste mohli 
vidieť Kamilka Petráša s harmonikou, ale i Tonka Mečiara a Helenku Mečiarovú 
výdatne pomáhajúcich spevom. 

Od 20. do 22. marca pobudol Milan Petráš na tradičným duchovných cvičeniach 
pre lektorov, akolytov, animátorov, katechétov a členov prievidzskej farskej rady 
v Chrenovci. Aj tentoraz program viedli pátri saletíni. 

24. marca plnil Peter Petráš ml. nečakane úlohu vládneho šoféra. Prezident  
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Slovenskej republiky Ivan Gašparovič a premiér Róbert Fico navštívili totiž v tento 
deň náš región, aby sa zúčastnili otvorenia nového koryta rieky Nitra, ktorá bola 
presmerovaná kvôli plánovanej ťažbe uhlia z nového uhoľného zdroja. Peter Petráš 
bol vedením Hornonitrianskych baní poverený úlohou viezť ich vo svojom aute. 

Maťko Chudý si tento rok užil poriadne dlhé „veľkonočné“ prázdniny. Najprv 
koncom marca úplne mimo sezóny ochorel na chrípku, nebol však sám. V deň, keď 
vyzdravel, boli na ZŠ Nedožery - Brezany vyhlásené ako na jedinej škole v okrese 
chrípkové prázdniny. Na tieto potom Maťkovi nadviazali rovno prázdniny 
veľkonočné. 

V posledný marcový deň obhajovala Veronika Petrášová svoju minimovú prácu 
na Fakulte priemyselných technológií v Púchove, ktorá je súčasťou Univerzity A. 
Dubčeka v Trenčíne. Už tri roky v rámci doktorandského štúdia pracuje na téme 
Štúdium katalyzátorov na báze komplexov prechodných kovov pre polymerizáciu 
alkylénoxidu. 

V tento istý deň účinkovala Maťka Humajová na absolventskom koncerte ZUŠ 
Ladislava Stančeka v Prievidzi. V koncertnej sále odzneli v jej podaní skladby Pieseň 
bez slov č. 3 od Jindřicha Jindřicha a Džezová etuda č. 11 od M. Dvořáka. 

V sobotu, 4. apríla, sa Humajovci pustili do skladania novokúpenej lavice 
i kuchynského stola. Tieto časti nábytku však boli rozložené na toľko dielov, že si 
s tým nevedeli dať sami rady. Na pomoc im teda prišli Tomáš a Laco Mečiarovci. 
Výsledok ich práce, ktorou pripomínali dvojicu Pat a Mat zo známeho seriálu A je 
to!, našťastie dopadol inak ako u týchto rozprávkových postavičiek. Tomáš s Lacom 
tak ku svojmu menu pridali i značku rodinnej kvality. 

Hneď po Veľkej Noci, 15. – 16. apríla, sa Kamil Petráš pustil do práce 
a vymaľoval kuchyňu, kúpeľňu i chodbu v dome u svojho brata Petra Petráša. 

V sobotu, 18. apríla, sa v kostole u piaristov konal organový koncert žiakov 
učiteľa Jozefa Vargu zo ZUŠ Ladislava Stančeka v Prievidzi. Podujatie podobne ako 
minulý rok uvádzala Petra Humajová. Tento deň bol pre Prievidzu mimoriadne 
významný aj iným spôsobom. Redemptorista Róbert Bezák, ktorý vyrastal práve 
v tomto meste, bol totiž pápežom Benediktom XVI. vymenovaný za trnavského 
arcibiskupa. 

V utorok 21. apríla sa na Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku 
konal druhý ročník študentskej literárnovednej konferencie Túry do textúry. Svojím 
príspevkom týkajúcim sa poviedky Dušana Dušeka Poloha pri srdci sa do nej 
zapojila i Petra Humajová. Jej interpretácia bola z pohľadu vyučujúcich ocenená ako 
tretia najlepšia. Okrem študentov a vyučujúcich fakulty konferenciu svojou účasťou 
podporili aj Evka, Jozef a Maťka Humajovci. 

24. apríla začali Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji, ktoré pozorne sledovala 
i mládež z piaristického kostola. V bývalom klube, ktorý dnes už slúži ako 
multimediálna učebňa, sa hokej premietal na veľkom plátne. Napriek značným 
neúspechom našich hokejistov verné publikum tvorili Martin, Maťka i Petra  
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Humajovci. 

28. a 29. apríl strávila Silvia Petrášová na exkurzii – paradoxne viedli jej kroky do 
oblasti Horného Ponitria. Firma Tondach, ktorá bola sponzorom tohto podujatia, 
ubytovala študentov architektúry v Nitrianskom Pravne. Nádejní architekti počas 
dvoch dní navštívili napríklad hradný areál v Nitre, dedinu Závada pri Topoľčanoch, 
kde je archeologický nález stredovekého kostola, ale aj farský a piaristický kostol 
v Prievidzi a kostoly v Tužine a Koši. Bola im predvedená aj výroba škridly priamo 
v priestoroch závodu Tondach. 

Sviatok práce, 1. máj, využil Tomáš Mečiar naozaj pracovne. Natieral plot pred 
jeho rodičovským domom. Plot namiesto pôvodnej zelenej dostal tentoraz hnedú 
farbu, aby sa tak zladil s novou minuloročnou fasádou.  

V nedeľu, 3. mája, sa v Necpaloch konala tradičná hodová slávnosť. Svätú omšu 
pri kaplnke organizačne zabezpečil Milan Petráš, celebrantom bol dp. Marek Sabol, 
farár vo Veľkej Lehôtke. U Petrášovcov a Humajovcov sa potom zišli rodinní 
i nerodinní hostia – Janka a Milan Petrášovci, Lenka Weissabelová s dcérkou 
Vanesskou, manželom Roderikom i jeho otcom, dp. Marek Sabol, pán dekan Martin 
Dado a pán kaplán Daniel Markovič. Poobede novú „zostavu“ vytvorili Erika a Peter 
Petrášovci s dcérou Veronikou a jej priateľom Maťom, ale aj páter Ján Hríb 
z kláštora piaristov. 

Začiatkom mája sa Betka Karaková rozhodla skrášliť svoj dom. S pomocou brata 
Kamila Petráša a jeho ženy Vlasty bola obnovená „maľovka“ v jej kuchyni, spálni 
i na chodbe.  

Od 4. do 6. mája pobudla Silvia Petrášová na východnom Slovensku, kde sa 
zúčastnila exkurzie v rámci predmetu tradičné a novodobé konštrukčné materiály 
a techniky. S docentkou Evou Královou navštívili študenti architektúry mestá 
Poprad, Kežmarok, Spišská Nová Ves, ale aj Spišský hrad a kostolík v Žehre.  

Predĺžený víkend 8. – 10. mája využili viacerí členovia našej rodiny na podnetné 
podujatia. Maťka Humajová sa spolu s farskou mládežou pod vedením pána kaplána 
Daniela Markoviča vybrala na dvojdňový výlet, počas ktorého absolvovala túru vo 
Vrátnej doline a návštevu bývalého koncentračného tábora v Osvienčime. Martin 
Humaj sa zas rozhodol zdolať vrch Magura, Peter Petráš ml. so svojimi kolegami 
Kľak. Počasie turistom a výletníkom prialo a odmenou za ich námahu im bol pekný 
výhľad.  

V nedeľu, 17. mája, sa v kostole u piaristov konala birmovka. Svojím spevom ju 
sprevádzal Školský zbor piaristického gymnázia spolu s niekoľkými členmi 
piaristickej mládeže, ktorí nesú meno Trosky. Tomuto hudobnému zoskupeniu sa 
spevom rozhodla pomôcť aj Maťka Humajová. 

V stredu, 20. mája, mala Petra Humajová štátnice zo slovenského jazyka a 
literatúry spojené s obhajobou diplomovej práce. Obe záverečné podmienky 
ukončenia vysokoškolského štúdia úspešne zvládla a týmto dňom prestala byť  
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študentkou Katolíckej univerzity. 

V tento istý deň sa Maťka Humajová zúčastnila exkurzie do atómovej elektrárne 
v Jaslovských Bohuniciach. 

Predposledný májový víkend, 22. – 24. máj, strávil Martin Humaj spolu so 
svojimi kamarátmi v Liptovskom Jáne. Na rekondičnom pobyte si okrem kúpania 
v bazéne či niekoľkých procedúr užil i skákanie na trampolíne. 

V sobotu, 23. mája, cestovala Petra Humajová spolu s rodičmi do Považskej 
Bystrice, kde sa vydávala jej spolubývajúca z Ružomberka Laura Lovíšková. Jej i jej 
manželovi Rasťovi Soboňovi popriali Humajovci veľa Božích milostí do spoločného 
života. 

26. mája sa Silvia Petrášová so spolužiačkou Zuzanou Ondrejkovou zúčastnila 
vernisáže k výstave súťaže Svätoplukovo námestie v Nitre. Obe študentky sa do 
súťaže zapojili a hoci neboli ocenené, odmenou im bolo stretnutie s víťazmi 
i prekonzultovanie nimi zvolených postupov práce. 

Vo štvrtok, 28. mája, sa Petra Humajová zúčastnila prezentácie kníh 
o akademickom maliarovi Igorovi Rumanskom, konajúcej sa v Mestskej knižnici 
v Bojniciach. Prezentácia začala premietnutím filmu o tomto významnom umelcovi, 
ktorý okrem iného ilustroval dvanásť básnických zbierok Milana Rúfusa. Potom sa 
slova chopila pani Barbora Matáková. Spolu s niekoľkými hosťami predstavila 
zúčastneným milovníkom umenia profil pred troma rokmi zosnulého maliara. Na 
podujatí boli zároveň predstavené knihy o Igorovi Rumanskom, ktoré si po skončení 
hlavnej časti programu bolo možné aj zakúpiť. 

V stredu, 3. júna, bol Petre Humajovej na promóciách absolventov Filozofickej 
fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku slávnostne odovzdaný vysokoškolský 
diplom. Petra nezískala len titul Mgr., ale i Cenu rektora KU za mimoriadne kvalitnú 
záverečnú prácu. Na promócii sa okrem absolventky zúčastnili aj jej rodičia, 
súrodenci a starká Božka Humajová. 

V piatok, 5. júna, sa v jedálni Priemstavu uskutočnil večierok tohtoročných 
absolventov ZUŠ Ladislava Stančeka v Prievidzi. Absolventom, medzi ktorých patrila 
aj Martina Humajová, boli odovzdané 
pamätné listy. Potom boli spolu s rodičmi 
pozvaní na večeru a krátku tanečnú zábavu. 

V sobotu, 6. júna, Tomáš Mečiar so 
Zuzkou Ivaničovou vykročili z kostola 
v Nitrianskom Rudne na spoločnú cestu 
životom. Svadobná hostina sa konala 
v reštaurácii Majer v blízkosti Novák 
a náladu na nej spríjemňovala skupina 
Necpalanka spolu so starejším Milanom 
Petrášom. Hostia sa zabávali do skorých 
ranných hodín. 
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V tento istý deň sa v kostole u piaristov konal večerný program pri príležitosti 
vigílie sviatku Najsvätejšej Trojice, ktorej je kostol zasvätený. Svätú omšu slúžil 
tajomník Sekcie pre mládež Konferencie biskupov Slovenska, Ján Buc, ktorý mal po 
jej skončení spolu so svojím tímom pripravený približne hodinový program. Potom 
nastúpilo na scénu divadelné zoskupenie Vox Clamanti z Nitrianskeho Pravna 
predstavením Fiat Lux (Buď svetlo). V ich podaní bolo možné vidieť dramatické 
stvárnenie tajomstiev ruženca svetla. Program ukončilo predstavenie študentov 
piaristického gymnázia a krátka adorácia. Na podujatí sa zúčastnila aj Petra 
Humajová. 

V utorok, 9. júna, odohrala Maťka Humajová svoje posledné koncertné 
vystúpenie na ZUŠ Ladislava Stančeka v Prievidzi. Na triednom večierku pani 
učiteľky Evy Balagovej sa predstavila rovnakými skladbami, ako na absolventskom 
koncerte, pridala k nim však aj improvizáciu Sbohem lásko od Guya Magenta. 

V tento istý deň predstavila Silvia Petrášová so spolužiačkou Zuzanou 
Ondrejkovou v Galante ich semestrálnu prácu Rekonštrukcia a overenie funkčného 
využitia neogotického kaštieľa v Galante. Vo svojom návrhu kaštieľ premenili na 
štvorhviezdičkový hotel s wellness i konferenčným centrom. 

V sobotu, 13. júna, oslávila Alžbeta Karaková svoje 85. narodeniny. Ráno bola za 
ňu v kostole piaristov odslúžená svätá omša, popoludnie už strávila so svojimi 
najbližšími pri bohato prestretom stole. 

   Od 13. do 19. júna boli Lenka a Roderik Weissabelovci (po prvýkrát aj s dcérou 
Vanesskou) na dovolenke v Štúrove. Vanesske sa na dovolenke veľmi páčilo a stále 
sa čľapkala vo vode. K dovolenkujúcej rodine sa pridal aj Roderikov otec a krstná 
dcéra Natálka.    

16. júna sa Petra Humajová zúčastnila prijímacieho pohovoru na externé 
doktorandské štúdium na Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku, 
ktorý aj úspešne zvládla. Od septembra bude teda externou doktorandkou 
v študijnom odbore teória a dejiny žurnalistiky a počas nasledujúcich rokov by sa vo 
svojom výskume mala venovať téme Masmediálna komunikácia v školskej praxi.  

 18. a 19. júna strávil Jozef Humaj s kolegami na chate neďaleko vrchu Kľak. 
V piatok, 19. júna, spolu s nimi aj tento kopec zdolal. 

 V tieto dni „výletovala“ aj Erika Petrášová – odcestovala do Bratislavy za svojou 
dcérou Silviou Petrášovou. Vybrali sa spolu na muzikál West Side Story. V sobotu 
ich obe z nášho hlavného mesta prišiel autom vyzdvihnúť Peter Petráš ml.. 

29. júna opäť nastal ten čas osláviť meniny všetkých Petrov, Pavlov a Petier. Na 
dvore u Petrášovcov a Humajovcov sa v tento deň zišlo približne štyridsať hostí – 
okrem rodiny a hudobnej skupiny Necpalanka to boli aj členovia Fanklubu tejto 
v Necpaloch dobre známej a obľúbenej hudobnej formácie. Kapela opäť 
nesklamala, a tak k dobrej nálade okrem výborného gulášu prispeli aj nové piesne 
v podaní jej členov. 
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V sobotu, 4. júla, sa niekoľkí členovia našej rodiny (Martin Humaj, Peter Petráš 
ml., Rasťo Petráš, Erik Páleš) vybrali na cyklistickú púť do Nitry. Na rozdiel od 
ostatných účastníkov sa v tento deň vydali aj na cestu domov. Peťovi Petrášovi sa 
neďaleko Topoľčian stala nehoda, kvôli ktorej nielen že strávil pár dní v nemocnici, 
ale bude ešte musieť dlhší čas počkať, kým sa dajú do poriadku jeho zlomené 
rebrá. 

V tento istý deň sa ženil birmovný otec Martina Humaja, Juraj Orlík. Na spoločnú 
cestu životom vykročil z piaristického kostola v Prievidzi spolu s Martou Meliškovou. 
Na slávnostnej svätej omši spojenej s uzavretím sviatosti manželstva sa zúčastnila 
aj rodina Humajová. 

V utorok, 7. júla, sa u Chudých uskutočnila oslava menín dvoch Petrov. Zišla sa 
na nej po dlhom čase celá rodina Bohóová, Chudá, Humajová a pripojili sa aj Alenka 
a Milan Humajovci so synovcami Paťkom a Timotejom. Chudí na druhý deň 
odcestovali na týždňovú dovolenku na Balaton. 

Letné prázdniny priniesli opäť početné pobyty vnúčat zo zahraničia u svojich 
starých mám – Lydka a Stano Mečiarovci sa tešia z detí svojich dcér Stanky a Katky, 
ktoré na Slovensko prišli z Talianska a Slovenska, Helenka a Vladko Mečiarovci zas 
z vnukov Dominika a Marka z Čiech.  

   9. júla odcestovala Zdenka Mičkyová na trojtýždňové liečenie do Brusna. 
V kúpeľoch bola po prvýkrát vo svojom živote. Príjemne ju prekvapila celková 
starostlivosť a s pobytom tu bola veľmi spokojná. 

   Od 21. do 27. júla pobudli sestry Petra a Maťka Humajové spolu s Elenkou 
Pipíškovou na festivale Verím Pane v Námestove. Okrem početných koncertov, 
divadelných predstavení a duchovných aktivít sa zúčastnili aj tvorivých dielní, 
v ktorých nadobudli nové skúsenosti. Kým Petra sa venovala činnostiam v textárskej 
dielni a Maťka sa učila tancovať nové eRko tance, Elenka využívala svoje nadanie 
pri tvorbe drôtených šperkov.  

   Koncom júla odcestovala Anka Mečiarová z Necpál spolu s vnučkou Terezkou 
do Čiech, aby oslávila 80. narodeniny svojej sestry. Anka Mečiarová zo Žabníka sa 
zas na chvíľu presťahovala do domu svojej dcéry Janky v Šútovciach, pretože tá 
spolu s celou rodinou trávila dovolenku v Chorvátsku. Presuny nastali aj v rodine 
Weissabelovcov – Roderik získal pobyt v Taliansku, na ktorý sa vybral spolu so 
svojím otcom a sestrou. Aby jeho manželka Lenka s dcérou Vanesskou nebola doma 
sama, odišla do Bratislavy, kde žije jej mamina a sestra Lucia. Okrem nákupov 
absolvovali aj návštevu biofarmy pri Stupave a kúpanie na Seneckých jazerách. 

   V utorok, 28. júla, vstúpil Peťko Chudý do sveta dospelých a oslávil v tento 
deň svoje 18. narodeniny. V nedeľu, 2. augusta, sa k nemu pridala aj Maťka 
Humajová. 

Petra Humajová 
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NA SVOJU RODINU NEDÁM DOPUSTIŤ 
(Rozhovor so Silviou Petrášovou) 

 
   Kde sa ozýva veselý smiech, tam vždy nájdete aj ju. Silvia Petrášová 
(24) má rada, keď sú ľudia okolo nej dobre naladení. Okrem toho však 
obľubuje aj množstvo iných vecí, medzi ktoré patrí napríklad štúdium 
architektúry. Mladá slečna, ktorá sa už hrdí titulom Bc., sa vo svojom 
budúcom povolaní skutočne našla. Ale nielen o ňom bude v nasledujúcich 
riadkoch reč... 
 
   V našich rozhovoroch vždy 
začíname spomienkami na detstvo. 
To tvoje ešte nie je také vzdialené 
ako zvyčajne býva u našich 
respondentov. Čo z neho ti najviac 
utkvelo v pamäti? 
   Najviac mi v pamäti utkvelo to, ako 
sme stavali dom. Bude to asi preto, že 
teraz, keď študujem architektúru, 
spomínam na to, ako to u nás bolo 
a kontrolujem, či to ocko a starký 
s dedkom robili dobre. A robili to dobre 
☺. Ale inak si pamätám aj na to, ako 
som strácala náušnice (vždy len jednu), 
vozila sa na našej 1203, hojdala sa na 
hojdačke za „činžákom“ až do výšky 2. 
podlažia (teda aspoň podľa mňa ☺) 
a ako nám ujo Jojo krájal slaninku... 
   Vyskúšala si si bývanie na 
sídlisku i v rodinnom dome. Čo 
hodnotíš ako lepšie? 
   Neviem to objektívne posúdiť, pretože keď sme bývali na sídlisku Sever, väčšinu 
času som trávila u starkej alebo v škôlke, čiže som tam v podstate ani nežila. Teraz 
už síce piaty rok opäť bývam v paneláku (v Bratislave), ale tiež to neviem 
zhodnotiť, pretože tam chodím iba spávať, alebo pracujem - nežijem teda životom 
obyvateľa sídliska. Myslím si však, že oboje má svoje výhody i nevýhody.  
Napríklad raz som sa na Severe zasekla vo výťahu – to sa mi v rodinnom dome 
stať nemôže ☺. Všetko závisí od povahy ľudí, preto žiadnu formu bývania 
neodsudzujem.  
   V tvoje prvé tri školské roky si vystriedala tri školy, až potom si sa 
„ustálila“ na ZŠ Malonecpalská. Nemala si problém adaptovať sa každý 
rok na nové miesto? 
   Do prvého ročníka som chodila na Dubovú, ale nastúpila som tam spolu s deťmi  
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zo škôlky, takže to pre mňa nebol žiaden skok. Aj do druhého ročníka som išla 
s tými istými deťmi, len do inej budovy. No a keď som šla do tretieho ročníka, tak 
som vedela, že budem v triede so sesternicou. Tešila som sa a ani mi nenapadlo, 
že by som sa mala strachovať, či budem mať kamarátov. Že to býva problém, to 
som sa dozvedela až z amerických filmov o pár rokov neskôr ☺.  
   V škole ti išli všetky predmety. Stalo sa vôbec, že si niekedy dostala 
päťku?  
   Na základnej škole asi nie, ale na strednej hej. Bolo to však naschvál, pretože 
všetci mi hovorili, že dobrý študent musí mať aj päťku. Tak som prinútila nášho 
profesora slovenčiny, aby mi ju dal. Ale musím povedať, že sa dosť bránil ☺. Nie je 
pravdou, že by mi išli všetky predmety, pri niektorých som sa musela snažiť, aby to 
bolo dobré. Hoci sa zdalo, že je pre mňa všetko ľahké, niektoré veci som si musela 
vydrieť – napríklad angličtinu. 
   Stála si pri zrode nášho rodinného časopisu Maňa a dlhé roky si bola 
jeho ilustrátorkou. Neľutuješ, že si mu venovala toľko času? 
   Nemám pocit, že by som Mani venovala príliš veľa času, ale to je možno 
zapríčinené aj tým, že robenie Mane bola vždy veľká sranda. Ani mi nenapadlo, že 
by som mohla robiť čosi lepšie, pretože práve toto bolo lepšie ako všetko ostatné. 
   V našej rodine si okrem iného známa svojou láskou k spevu, zvieratám 
a volejbalu. Prečo práve tieto tri veci?  
   A prečo nie ☺? Láska k spevu u mňa už nie je až takou súčasnosťou, skôr by 
som ju teraz nazvala láskou k hudbe. Hudba je vyjadrením človeka, 
neporovnateľným s niečím iným. Napríklad aj poézia či literárna tvorba je 
vyjadrením osoby a jej pocitov, ale je to napísané v nejakom jazyku. V hudbe aj 
keď nerozumieme textu, niečo nám to dá.  
   Ďalej to je láska k zvieratám – no ale ja nemôžem za to, že majú také zlaté oči ☺! 
   Volejbal bol skôr takou príležitosťou, ktorú som dostala. Stretla som sa s ľuďmi, 
ktorí ho hrajú a pozvali ma, aby som si prišla zahrať s nimi. A mne sa to zapáčilo. 
Ide o kolektívny šport, pri ktorom sa vždy stretne určitá partia ľudí. Celkový výkon 
záleží nielen od výkonu skupiny ako celku, ale aj od výkonu jednotlivca, od toho, 
ako do hry vstupuje. Keď hrá človek napríklad tenis a vyhrá, ani sa nemá  s kým 
radovať. Tu je to iné.  
   Veľmi výrazný bol u Teba vždy aj talent na kreslenie. Kam siahajú 
počiatky Tvojho sna o architektúre? Bolo ťažké sa na tento študijný 
odbor dostať? 
   Ten talent zase nebol až taký veľký, možno niektoré jeho prejavy... Kreslenie 
bola jednoducho činnosť, ktorá ma napĺňala, išlo však len o vizuálne uspokojenie 
toho, že niečo nejako vyzerá. Nikdy som sa nevenovala kresleniu natoľko, aby som 
vedela aplikovať svoje pocity do niečoho, čo tvorím, kreslila som skôr odosobnene. 
To, že budem architektka, som vyslovila už počas jednej prestávky na základnej 
škole – bez toho, aby som tušila, čo architekt vlastne robí. A viac som sa toho 
nepustila. 
   Či bolo ťažké sa na architektúru dostať? Ani neviem. Šla som na prijímačky 
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s pocitom, že veď tieto sa konajú tri mesiace pred ostatnými, takže budem mať 
šancu ešte niekde inde. Ani som nedúfala, že sa tam dostanem - bez riadnej 
prípravy, iba s nejakým nedefinovateľným presvedčením... Bez stresu, skôr so 
zvedavosťou som docestovala do Bratislavy, kde ma čakala sesternica Lucka. A ja 
som zabudla vo vlaku tašku s klobáskami, ktoré jej poslal jej ocino...☺ No a ono 
to vyšlo! Som na tejto škole a ďakujem za šancu, ktorú som dostala...  
   Čaká Ťa už iba posledný študijný rok. Čomu by si sa chcela 
v budúcnosti venovať? 
   Vždy by som chcela robiť to, čo ma baví. Viem, že sa to veľakrát nedá a človek 
sa musí prispôsobiť, ale bolo by to úplne super, keby som sa vždy mohla venovať 
len tomu, čo ma napĺňa. Vzhľadom na to, že teraz naplno žijem tým, čo študujem 
(obnova pamiatok), predpokladám, že sa tomu budem venovať aj naďalej.  
   Nápaditosť, ktorú si pravdepodobne zdedila po ocinovi, Ti nechýba. 
Vidno to aj pri príprave súťažných úloh na každoročný rodinný výlet. Čo 
si zdedila po mamine? 
   Tak táto otázka ma dobre pobavila, pretože som sa nad tým nikdy nezamyslela. 
Vždy som to vnímala len podľa toho, čo mi povedali iní ľudia. Vlasy som teda 
zdedila asi po babke, hlavu – to sa všetci hádajú, postava – časť je po mamine, 
časť po ocinovi. Čo sa týka tej nápaditosti, tak tú nemám len po ocinovi, ale aj po 
mamine, pretože je tiež nápaditá. Definovala by som sa teda ako „zmiešanina 
celkom pomiešaná“.  
   Tvoja sestra Veronika sa bude v novembri vydávať. Tešíš sa na to, že 
už budeš švagrinou ☺? 
   Niekedy mám taký neurčitý pocit, že to, čo sa deje, je správne. A pri Maťovi 
a Veronike ho mám, som si istá, že patria k sebe. Teším sa z ich vzťahu a zároveň 
sa teším aj na ich budúce deti, na to, ako sa s nimi budem hrať a sledovať ich, ako 
rastú. Neviem, aké právomoci a privilégiá má švagriná, momentálne sa zaoberám 
skôr tým, že na svadbe budem svedok.  
   Z čoho máš v živote najväčšiu radosť?  
   Keďže nemám deti, nemôžem povedať, to čo všetci – že z detí ☺. Za svoje 
najväčšie šťastie však považujem skutočnosť, že som sa narodila do takej rodiny, 
do akej som sa narodila. Je to to najlepšie, čo som mohla dostať. Na svoju rodinu 
nedám dopustiť.  
   Chcela by si niečo odkázať našim čitateľom?  
   Všimla som si, že ľudia radi kritizujú. Je ľahké kritizovať niečo alebo niekoho. 
Ten, kto kritizuje, by sa však mal zamyslieť nad tým, či by danú vec vedel urobiť 
lepšie. A ak hej, tak aj nad tým, prečo ju lepšou neurobí. Kritika niekedy môže 
vnášať veľa negatívnych emócií aj do oblastí, v ktorých by nemuseli byť. Chcela by 
som preto odkázať čitateľom Mane, aby do sveta prinášali skôr pozitívno a mali sa 
navzájom radi ☺.  
 
Ďakujem za rozhovor! 

Petra Humajová 
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KATOLÍCKY KÚTIK 
 

BOŽIE SLOVO V KÝBLI 
(Úryvok z knihy Maxa Kašparů: Zápisník potulného kazateľa) 

 

   Téma z Písma: 
   Ježiš opustil Judeu a odišiel znova do Galiley. Pritom musel prejsť cez Samáriu. 
A tak prišiel do samarijského mesta menom Sychar neďaleko pozemku, ktorý dal 
Jakub svojmu synovi Jozefovi. Tam bola Jakubova studňa. Ježiš unavený z cesty 
sadol si ku studni. Bolo okolo poludnia. Tu prišla po vodu istá Samaritánka. Ježiš jej 
povedal: „Daj sa mi napiť.“ (...) Samaritánka mu odpovedala: „Ako si môžeš ty, Žid, 
pýtať vodu odo mňa, Samaritánky?“ Židia sa totiž so Samaritánmi nestýkajú. Ježiš jej 
odpovedal: „Keby si poznala Boží dar a vedela, kto je ten, čo ti hovorí: ‚Daj sa mi 
napiť‛, ty by si poprosila jeho a on by ti dal živú vodu.“ Žena mu povedala: „Pane, ani 
vedro nemáš a studňa je hlboká. Odkiaľ máš teda živú vodu?“ (...) Ježiš jej odvetil: 
„Každý, kto pije túto vodu, bude znova smädný. Ale kto sa napije z vody, ktorú mu ja 
dám, nebude žízniť naveky. A voda, ktorú mu dám, stane sa v ňom prameňom vody 
prúdiacej do večného života.“ Žena mu vravela: „Pane, daj mi takej vody, aby som už 
nebola smädná a nemusela sem chodiť čerpať!“ Povedal jej: „Choď, zavolaj svojho 
muža a príď sem!“ Žena mu vravela: „Nemám muža.“ Ježiš vravel: „Správne si 
povedala: ,Nemám muža‛, lebo si mala päť mužov a ten, ktorého máš teraz, nie je 
tvoj muž. To si povedala pravdu.“ Žena mu vravela: „Pane, vidím, že si prorok.“ 

(Jn 4,3-19)  
 

   Variácia: 
   Povedali by sme: chronicky známy príbeh a súčasne i vďačná téma pre maliarov 
a skladateľov piesní.  
   Ježiš prechádza cez Samáriu. K obyvateľom tohto územia, Samaritánom, nemali 
Židia dobrý vzťah. Ani sa s nimi nestýkali. 
   Unavený odpočíva pri studni, ku ktorej práve prichádza samaritánska žena nabrať 
si vodu. 
   Pomerne dôležitou, môžeme povedať až kľúčovou vetou tohto príbehu sú tri 
slová: „Bolo okolo poludnia.“ 
   Z kontextu celého príbehu je zjavné, že Samaritánka chodila ku studni pravidelne 
a zámerne práve na pravé poludnie. Mala totiž istotu, že v tom čase sa tam 
nestretne s nijakou inou ženou. Ostatné ženy, ako bolo v tých krajoch zvykom, 
chodili po vodu ku studni vždy skoro ráno, alebo večer, keď nepražilo ostré slnko. 
Schádzali sa tam tak, ako sa ich muži stretávali pri bráne mesta. Načerpali vodu, 
porozprávali sa a vrátili sa domov. A práve táto Samaritánka sa ich spoločnosti 
vyhýbala. Možno sa chcela vyhnúť ich narážkam a posmeškom, alebo sa hanbila. 
Nebola totiž vydatá, vo svojom dome striedala mužov a, ako sme čítali, mala tam 
v tom čase už šiesteho. 
   Keď prišla ku studni, bola sedemkrát prekvapená. Najprv tým, že tam práve na 
pravé poludnie niekto sedel. Ďalej tým, že to bol muž. Po tretie preto, že to bol Žid, 
potom tým, že od nej niečo chcel, čo by iný Žid neurobil. Po piate tým, že zaujímavo  
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hovoril, ďalej neuveriteľnou skutočnosťou, čo všetko o nej vedel, a nakoniec bola 
priam šokovaná slovami, ktoré azda nikdy v živote nepočula: niekto ju pochválil. 
   Pre náš vlastný život je táto udalosť predovšetkým poučením, že s Kristom sa 
môžeme stretnúť často tam, kde ho nečakáme, na miestach, kde ho 
nepredpokladáme, v ľuďoch, „o ktorých by sme to nepovedali“, alebo v udalostiach, 
ktoré s jeho menom nemajú čo robiť. 
   V tretej časti tohto stretnutia sme svedkami Kristovho hľadania ľudských pozitív. 
   Keď mu Samaritánka povie, že nemá manžela a žije v konkubináte, Ježiš sa 
zachová tak, ako by sme asi nečakali. Nemoralizuje, ale chváli. Až paradoxne. 
Hľadá, ako len môže, na tej žene niečo pozitívne. Keď mu ona hovorí, že žije 
sexuálne promiskuitným životom, Kristus reaguje vetami: „Správne si povedala“ a 
„To si povedala pravdu“. 
   Pre náš vlastný život je táto udalosť tretím poučením, ktoré môžem dokladovať 
z vlastnej lekárskej praxe. 
   Raz mi telefonoval mladý muž, ktorého okresný súd odsúdil na ochrannú 
ambulantnú protidrogovú liečbu, aby si dohodol prvú návštevu v mojej ordinácii. Bol 
objednaný na určitý deň a presnú hodinu. Keď rozhlasové znamenie v ten deň 
ohlásilo čas pacientovej návštevy, ozvalo sa klopanie na dvere. Otvoril som a na 
chodbe stál špinavý, páchnuci a sociálne zanedbaný toxikoman. 
   Akoby vnuknutím sa mi v tej chvíli pripomenula samaritánska žena pri studni. 
   „Vidím, že idete včas. Tak sa mi to páči! Ste príma chlap, viete dodržať slovo a dá 
sa na vás spoľahnúť.“ 
   Moje štyri pochvaly spôsobili, že sa mi pred očami zopakovala starozákonná 
udalosť premeny človeka na soľný stĺp. Mladý muž zostal nehybne stáť medzi 
dverami. Ako mi neskoršie povedal, bolo to v jeho živote prvýkrát, čo ho niekto, 
najmä muž, pochválil. Na vlastného otca sa už nepamätal a partnerom jeho 
promiskuitnej matky slúžil iba na to, aby si mali na kom vybíjať svoju zlosť a aby 
mali koho posielať do krčmy po pivo. 
   Bol jedným z mojich najlepších pacientov. 
   Rovnakým spôsobom bola, ako dokladá biblický príbeh, uzdravená i žena pri 
Jakubovej studni. 
   Trojaký rozmer príbehu samaritánskej ženy z Jánovho evanjelia je jedným 
z dôkazov, že mnohé udalosti, ktoré sa odohrali v Ježišovej dobe, sa v celkom iných 
podobách opakujú i dnes. 
 

   Prosby: 
   Mám rád poriadok, a preto sa zbavujem všetkého, čo sa mi javí ako nepoužiteľné. Pane, 
nedopusť, aby tvoje slovo v nedeľu prijaté skončilo počas týždňa v kýbli. 
   Vieš, že mám rád prekvapenia. Dopraj mi, aby som bol schopný vidieť ťa tam, kde ťa 
nečakám. 
   Trpím stále tendenciou hľadať ťa v mimoriadnych udalostiach. Daj mi, aby som ťa spoznal 
aj v nepatrných maličkostiach. 
   Pár ľudí mi ublížilo a ty o tom vieš. Napriek tomu mi daj, aby som bol schopný vidieť na 
druhých aj pozitívne hodnoty. 
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OSEMSMEROVKA 
 
Blondínka na skúškach v autoškole: 
„Čo spravíte, keď počas jazdy stratíte koleso?“ 
Blondínka odpovedá: 
„...“ (tajnička: 6 7 3 3 2 7) 

AĎO, AKVÁRIUM, ANGLICKO, ANOREXIA, ARÓMA, ASOCIÁCIA, AUTO, AUTOR, 
BANE, BÁL, BÁSNIK, CESTA, ČARO, DEDINKA, DIEŤA, DÔLEŽITOSŤ, DROBNOSŤ, 
FESTIVAL, GENERÁCIA, GUČA, HLAVIČKA, HRDINA, HUNCÚT, CHODNÍK, KÁRA, 
KOLESO, KONIEC, KOPAČKA, KOSA, KÔPKA, KÔRA, KRAVATA, KRÁĽOVNÁ, 
KRITÉRIUM, LANO, LÚPEŽ, MAJSTERKA, MERAČ, MINULOSŤ, MLÁKA, MLOK, 
MYŠLIENKA, NEBO, NOTA, NOVINKA, OCINKO, ODTOK, OHEŇ, OPONA, OPTIMUM, 
OTEC, OVCA, PEC, PODPORA, POKUŠENIE, PONUKA, PORADŇA, PÓZA, 
PREDPLATITEĽ, PRIJAŤ, PROFIL, PROJEKT, RÁMČEK, REVOLÚCIA, ROČNÍK, 
ROMANTIK, ROZHOVOR, SENO, SILA, SLINA, SOPRÁN, SOVA, SRDCE, ŠKROB, 
TALENT, TEHLIČKA, TERASA, TETA, TOKAŤ, TONA, ŤAVA, ŤUK, UČENÍK, UJKO, 
VARIA, VARIČ, VÁZA, VLAS, VRAH, VYDAVATEĽSTVO, VÝHERCA, ZASNÚBENIA, 
ZIMA, ŽIVOT 
 

Martina Humajová 

M U M I T P O A P M Z A A A A A I C Á I C O S A

V Č E Ý Ó O K O U Ť I A N N Z Š R O M A N T I K
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I K A E T I E A T S E C L K A B S I R E H CH M I

L L N I Ž N T O T L A Ú E I N Ľ T O T O R Z A U

H I R E E E K Ú S R C Č X O E S T S E Ť D B O M

E K L G T J C Ť O I M E S T E U J E C S I O A R

T Ô Ú V U N K P A Á R Ť A F A A V N D O N R B M

D P P Ý U Č D Í R O N V C Y M L U O R L A K Y A

I K E H S O A H N O A V V D A L E T S U O Š K Č

E A Ž E P Ž A A A D Č A O S E Ň O N O N L Á I Ť

Ť A T R M R I H Y T O N L Ľ B D E K T I L R A U

A I K C V C A V O A A CH Í I Á A I H E M A J O K

A R E A E Ň E B O L M V D K S R N N O V I N K A

K A J T D O E P Á T B I A E N O K E K R H Ť O K

U V O A I N E B Ú N S A Z R I A V R P A A A N O

N P R O F I L A N O O A S O K O P A Č K A V I T

O O P O K C I L G N A T N Á R P O S O L A A E D

P R E D P L A T I T E Ľ A S A R E T O K N I C O



15 TAJNIČKA MAŇA 31 

TAJNIČKA 
 

„Úsmev je lacnejší ako elektrika a ... (tajnička):“ 
                                                              Archibald Joseph Cronin 
 
1.Jedenásty mesiac v roku – spojka. 
2.Nástroj na šitie – horná končatina. 
3.Dopravný prostriedok. 
4.Hlavné mesto SR. 
5.Plod jablone – Adam a ... 
6.Meniny má 12.9. – stožiar inak. 
7.Cesnak a ... – číslovka často používaná v rozprávkach. 
8.Ihličnatý strom – predložka viažuca sa s inštrumentálom. 
9.Umývame sa ňou – samica capa. 
10.Povraz inak – zviera s hrbom. 
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TRVALÝ ÚŽAS Z BOŽEJ DIELNE 
(Odchod básnika Milana Rúfusa) 

 
   Akoby sa pomaly stávalo pravidlom, že na stránkach nášho časopisu 
Maňa sa lúčime s čitateľmi. V predchádzajúcom čísle sme jednu stranu 
venovali zosnulému pánovi Bohumilovi Vaňovi. A začiatkom tohto 
kalendárneho roka nás navždy opustil opäť „jeden z nás“, ak si ho 
môžeme dovoliť tak nazvať. Možno viete a možno nie, že medzi našich 
čitateľov patril aj básnik Milan Rúfus. Pán si ho povolal do večnosti 
v nedeľu, 11. januára 2009. Mesiac predtým autor oslávil svoje 80. 
narodeniny. 
 
   Ako sme sa s Rúfusovcami dostali jedny k druhým? 
Je to už pomaly desaťročný príbeh. Bola som vtedy 
prváčka na gymnáziu a estetiku nás učila pani Barbora 
Matáková, historička umenia, ktorá v škole pôsobila 
externe. Raz nám pani Matáková dala adresu Milana 
Rúfusa so slovami: „Napíšte mu, bude veľmi rád!“ 
Neviem, kde som na to nabrala odvahu, ale pred 
nasledujúcimi Vianocami v roku 2001 som mu naozaj 
napísala. List bol spojený so žiadosťou o rozhovor. 
Odpovede na otázky som mala o tri dni doma. A tak 
sa Milan Rúfus stal naším čitateľom. Maňu už totiž 
osobnosti, ktoré sú ochotné podeliť sa s nami o svoje 
myšlienky, dostávajú trvalo. 
 
   „Rozruch“ na vysokej škole 
   Okrem posielania Maní a veľkonočných či 
vianočných pozdravov som s Milanom Rúfusom nebola 
v kontakte. Vážila som si, že môžem tejto osobnosti 
písať a bolo pre mňa normálne prijať skutočnosť, že som nemala žiadnu spätnú 
odozvu  - rýchlosť básnikovej odpovede na žiadosť o rozhovor ma utvrdila v tom, že 
i keď nepíše, určite číta. A to je to najlepšie, čo si môžeme priať. Potom som však 
začala študovať na vysokej škole a do najbližšieho čísla Mane som napísala článok 
Vysokoškolské začiatky, kde som podrobne opísala všetky zmätky súvisiace 
s nástupom na vysokú školu – od hľadania ubytovania až po pre nás v začiatkoch 
nepochopiteľný rozvrh. Zanedlho u nás doma zazvonil telefón. Volal vtedajší dekan 
našej fakulty, docent Imrich Vaško, ktorý ma pozval na stretnutie. A tak som sa 
dozvedela, že je osobným priateľom Rúfusovcov, ktorí mu o mne povedali. Dokonca 
mu aj dali prečítať článok Vysokoškolské začiatky, ktorý by som ako prváčka určite 
radšej nenapísala vediac, že ho bude čítať niekto z vedenia školy ☺. Ale pán dekan 
sa vôbec nenahneval, skôr bol nadšený z toho, ako sa mi dané veci podarilo 
zachytiť. A tak Milan Rúfus spôsobil rozruch nielen na vysokej škole, ale aj v mojom  
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živote. Stala som sa totiž „pomocníčkou“ pána dekana pri rôznych podujatiach. 
Dostala som sa k vystupovaniu na Dňoch umelcov, na stretnutiach riaditeľov 
cirkevných škôl, ale i k niekoľkým stretnutiam tzv. „poetického krúžku“, do ktorého 
som podľa mojej prvotnej mienky nepatrila. Pán dekan ma však presvedčil o opaku. 

 
   Oživené kontakty 
   Odvtedy som o spätnú väzbu 
od Rúfusovcov mala postarané. 
Dávali ma pozdravovať 
prostredníctvom pána dekana. 
A ja som zas pozdravovala ich. 
Keď nás navždy opustila naša 
teta Marienka a uvažovali sme, či 
s vydávaním Mane pokračovať, 
adresovala som aj im list 
s otázkou, aký je ich názor. 
Vtedy síce odpoveď neprišla, 
dostavila sa však neskôr 

v podobe prekvapujúceho pozdravu od Milana Rúfusa. Napísal mi: „Ďakujem za 
novú Maňu. Som rád, že pokračujete. Dobré more, dobrý vietor. Milan Rúfus, 
11.4.2007“ Poďakovanie za Maňu prišlo potom ešte niekoľkokrát. Dobrým 
sprostredkovateľom bola nielen pošta, ale stále ním zostával aj pán dekan. 
 
   Odchod k Otcovi 
   V decembri 2008 sa Milan Rúfus dožil svojich 80. narodenín. Neposlala som mu 
pozdrav, čakala som na vydanie vianočnej Mane. Tú si už básnik pravdepodobne 
neprečítal. V zaujatí príprav na štátnice som vôbec nezachytila správu, že je 
v nemocnici. Až tá o jeho smrti ma zastihla – nepripravenú. Nikdy sme sa nestretli, 
a predsa sa mi zdalo, že odišiel ktosi blízky, ktosi, kto zanechá tento svet i môj život 
o poznanie prázdnejší...  
   Na narodeniny som od rodičov dostala poslednú zbierku Milana Rúfusa nesúcu 
názov Ako stopy v snehu. Autor v nej spomína, ale sa i pomaly lúči so svetom - tušil 
svoj blízky koniec? ...  V úvodnej básni píše: „Unikajú mi / - nie som z toho šťastný 
– / dni sudbou spočítané. / Dovolil si mi pomodliť sa v básni. / A tak to robím, 
Pane.“ Básnické spomienky a reflexie potom ukončujú posledné verše záverečnej 
básne: „Čím bol môj život? / Trvalým / úžasom z Božej dielne.“ Sú to nádherné 
slová človeka, ktorý v živote mnoho vytrpel. Nemožno iné, ako s nimi súhlasiť.   
   Básnik, ktorý tak vytrvalo písal o Bohu a učil svet tajomstvám viery, odišiel 
k svojmu Otcovi. V posledných rokoch som však na jeho úžase z Božej dielne mohla 
mať sprostredkovaný podiel aj ja. Za to všetko jemu i Bohu dodatočne vyslovujem 
jednoduché, no predsa vzácne slovo, také jednoduché a také vzácne, aký 
jednoduchý a vzácny bol aj Milan Rúfus. Ďakujem! 

Petra Humajová 
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REHOĽNÍČKA V RODINE 
 

Vedeli ste o tom, že sme v našej rodine mali rehoľnú sestru? Ja veru až 
donedávna, kým som si o nej neprečítala článok vo farskom časopise 
Bartolomej, nie. Aby som vás dostala do obrazu – bola to sestra starkej 
mojej starkej, čiže sestra mojej praprastarkej, čiže prateta mojej 
maminy, čiže... Nuž, ku svojim koreňom si to už radšej odvoďte nejako 
sami.  
 
Sestra Melitína Mäsiariková sa narodila vtedy ešte 

v samostatných Necpaloch pri Prievidzi v roku 1902. 
Vlastným menom sa volala Paulína. V Prievidzi už 
začiatkom 20. storočia (od roku 1908) pôsobila 
Kongregácia Dcér Božskej Lásky – tzv. mariánky. Malá 
Paulínka k nim chodila do školy a ich život i dobrá 
výchova v rodine prispeli k tomu, že sa rozhodla do 
Kongregácie vstúpiť. 
Noviciát v Prahe 
Keďže na Slovensku v tom čase ešte nebol noviciát, 

v ktorom by sa budúce rehoľné sestry mohli 
pripravovať na svoje povolanie, Paulína musela odísť 
do Prahy. Prijala rehoľné meno Melitína a po zložení 
sľubov sa vrátila na Slovensko. Bola vraj „veselá, 
žartovala a takto ľahšie prekonávala ťažkosti, čo život prinášal. Mala bohaté životné 
skúsenosti, s ktorými sa rada podelila v komunite medzi spolusestrami. Vypomáhala 
v kuchyni a pri domácich prácach. Svoje povinnosti si svedomito plnila. Veľmi rada 
sa modlila a adorovala v kaplnke.“ 
Dobročinné aktivity 
Medzi jednu z jej aktivít patrilo aj robenie zbierok po obciach – prosila o potraviny 

pre siroty umiestnené v sirotinci, ktorý mariánky spravovali v Trnave. Svojím 
humorom si vedela ľudí ľahko získať a tí ju potom bohato obdarúvali. 
Ťažké obdobie komunizmu 
Prišlo však ťažké obdobie päťdesiatych rokov. Komunisti sa dva roky po tom, ako 

uchopili moc v Československu, rozhodli zlikvidovať kláštory. Sestra Melitína bola 
presunutá do kláštora v Spišskej Sobote, kde boli sústredné aj sestry z iných reholí. 
Tu mohli svoju prácu vykonávať len pod štátnym dozorom. V roku 1952 bol zrušený 
aj kláštor v Spišskej Sobote. Sestra Melitína bola prevezená do kláštora sestier 
premonštrátok do Vrbového pri Piešťanoch. Pracovala v záhrade, na poliach či 
v domácnosti. 
Posledné chvíle 
V posledných rokoch života trpela na ťažkú chorobu kostí. Pred Vianocami v roku 

1960 spadla a zlomila si nohu. Zanedlho zomrela na následky zápalu pľúc. Písal sa 
12. december 1960. 
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Melitínka v spomienkach 
Filka Petrášová má sestru Melitínku, ako ju volá, ešte v živej pamäti. Často k nej 

v nedele popoludní chodievala na návštevy do prievidzského kláštora a pozrieť ju 
viackrát bola aj v Spišskej Sobote či Vrbovom. O ich dobrom vzťahu svedčí početná 
korešpondencia, obrázok Panny Márie ku dňu svadby (12.2.1955, venovanie: „Pod 
Tvojou ochranou, ó sv. Panna, nastupujem cestu nového života...“) i veľkonočná 
pohľadnica z roku 1957, ktorej text znie: „Aleluja! Pravá veľkonočná radosť plynúca 
zo spoločenstva s Kristom nech sa rozhostí vo Vašich dušiach nielen v sväté dni 
Jeho utrpenia, ale navždy. To celej drahej rodinke zo srdca praje a modlí sa za Vás 
s. Melitína, F.D.C.“ Pohľadnica obsahuje takéto PS: „Topánočky sú mi veľmi dobré, 
také som ešte v živote nemala. Pán Boh zaplať!“ O tom, akým krasopisom je 
napísaná, snáď ani netreba hovoriť... 

 
 Človek toho o vlastnej rodine nikdy nevie dosť... Ak aj vy poznáte nejakú 

zaujímavú osobnosť z nej z doby dávnej či nedávnej, určite nám dajte vedieť ☺. 
Myslím, že by si na stránkach nášho rodinného časopisu našla miesto rovnako ako 
sestra Melitína. 
 

Pripravila: Petra Humajová 
Foto: archív Filky Petrášovej 

(V článku boli použité informácie od S. M. Timotey Šebeňovej, FDC z časopisu 
Bartolomej.) 
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ZAZVONIL ZVONEC – A VYSOKEJ ŠKOLY JE 
KONIEC... 

 
Koniec ako v rozprávke. Ale začiatky? Tie boli veru ťažké. Človek ide sám 
do cudzieho mesta bez toho, aby dostal internát a bez toho, že by tušil 
čokoľvek o vysokoškolskom živote... A potom pozerá všade naokolo s 
očami vyvalenými od údivu a pomaly sa v tom „čudnom“ svete pokúša 
zorientovať...  
 
Ružomberok ma privítal s „otvorenou náručou“ ☺. Do školy ma síce prijali bez skú-
šok, no všetko ostatné potom akoby ma chcelo poslať preč. Nie, internát nedosta-
nete, na to bývate príliš blízko, nie, nebudete bývať priamo v škole, pôjdete na stre-
doškolský internát na opačnom konci mesta, nie, nebudete bývať v hotelovej, stačí 
vám turistická časť – a napokon: do troch dní sa musíte vysťahovať! Prvé dva týžd-
ne mi naozaj nebolo do spevu. Našťastie som v tom všetkom nebola sama. Aj iní 
bývali príliš blízko a aj iným stačila turistická časť na stredoškolskom internáte. 
A tak nás zmätky spojené s ubytovaním zohrali do partie, ktorá vydrží všetko. 
 
Prvá prednáška 
Počuli ste už niekedy o fonetike a fonológii? Že 
len tak letmo? No, veď pred príchodom na vyso-
kú školu aj ja. Ale potom nastala hodina „H“, pr-
vá prednáška. A hneď z predmetu s takýmto ná-
zvom. Sedeli sme vo veľkej aule schúlení na sto-
ličkách, počúvali o abstrakcii prvého a druhého 
stupňa a v hlavách nám vírili myšlienky typu: „Čo 
tu ja vlastne robím?“ Veru, v tej chvíli som to 
nevedela ani ja. Nadobudla som dojem, že som 
sa vlastne pomýlila a na vysokú školu viac nemu-
sím ani pomýšľať. Nejako to tu ten jeden rok 
vydržím, potom ma aj tak vyhodia a pôjdem ta-
het, naspäť domov s dlhým nosom. „Ale kým ma sami nepošlú, nevzdám sa!“, po-
vedala som si a poctivo ďalej vysedávala na prednáškach. Keď som približne po 
dvoch mesiacoch pochopila, že „fonologicko-intonačná realizácia suprasegmentálne-
ho javu pauza“ je vlastne ohlásenie prestávky naším vyučujúcim a zvládla som 
i prvú písomku, moje sebavedomie mierne podrástlo. Zistila som, že to nechce nič 
iné, ako všetko, do čoho sa človek pustí – vytrvalosť a snahu napriek počiatočnému 
zdaniu nemožnosti. 
 
Prvé skúškové 
A nastalo prvé „obdobie zúčtovania“. Myslím, že skúšok som vtedy mala desať 
a najobávanejšia bola, samozrejme, fonetika a fonológia. Štvrtá z piatich skúšok  
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v prvých štyroch dňoch skúškového obdobia. Lepšie „miesto“ sa mi pre ňu nájsť 
nepodarilo. A tak som Vianoce prežívala nielen s dejinami vedy a techniky, základmi 
pedagogiky a slavistikou, ale aj s obľúbenými fónami, fonémami a alofónami. 
V hlave sa mi motalo jedno cez druhé, a i mnou vytiahnutá otázka („Fonologický 
protiklad l – ľ“) mi bola známa len na tom základe, že v knihe som to síce napísané 
videla, no bolo to všetko drobným písmom – tak načo by som sa to učila? Nuž, 
a práve túto „nepodstatnosť“ som si vytiahla. Upokojila som svoju myseľ a povedala 
som si: „Dobre, neviem síce, čo je písané v knihe, ale o hláskach l a ľ som sa čosi 
naučila, pokúsim sa teda zostaviť si to do nejakej podoby tak, aby mi to sedelo 
k zadaniu otázky.“ Duch Svätý zapracoval a ja som napokon z miestnosti, z ktorej 
mnohí odchádzali s plačom, vyšla s veľkým „A“ a zožala všeobecný obdiv. Rýchlo 
som potom pozrela do knihy, čo som vlastne mala hovoriť. Nepovedala som z toho 
ani jediné slovo. A profesor Sabol to dobre vedel. Očividne však vedel oceniť i to, 
ako som sa „vynašla“. A tak som zvládla s Božou pomocou nielen najťažšiu skúšku, 
ale i celé prvé skúškové obdobie. 
 
Prvé aktivity 
Vďaka predmetu úvod do štúdia literatúry, písaniu slohových prác a v nemalej mie-
re i vďaka manželom Rúfusovcom, „všimol“ si ma vtedajší dekan našej fakulty, veľ-
ký milovník poézie, docent Imrich Vaško. Bola som na katolíckej škole a tak som 
slobodne mohla písať o téme, ktorá bola môjmu srdcu najbližšie – o Bohu. To pri-
nieslo môjmu písaniu nebývalý rozlet, až taký, že ja ako človek, ktorý poézii nerozu-
mie, rozhodla som sa podniknúť „trúfalý“ čin – pánu dekanovi to v slohovej práci na 
vopred zadanú tému Poézia písaná, čítaná, recitovaná, spievaná – aká? poriadne 
„vytmaviť“. Prečo by mal každý rozumieť tým niekedy poriadne zapleteným ne-
zmyslom, ktoré nám na stránky čítaniek a kníh servírujú naši básnici? Prečo by sme 
s nimi nemali byť rovnocenní i my, normálni realisti s prozaickým myslením? Para-
doxne, práca nič nevytmavila, ale naopak, veľmi zaujala. A predurčila ma na vystu-
povanie pri príležitosti Dňa umelcov, na prípravu krížovej cesty v pôstnom období 
i na vystúpenie v rámci celoslovenského stretnutia riaditeľov cirkevných škôl. 
U niektorých študentov mi dokonca už natrvalo prischlo meno „Snežienka“, ktorým 
ma raz spolu s kamarátkou Katkou označil pán dekan. A napokon sa stalo to, čo by 
nik nečakal. Vďaka vyučujúcim som kráse poézie začala rozumieť i ja ☺. 
 
Pokračovanie päťročné... 
Všetko raz bolo prvýkrát, potom sa však už opakovalo. Zimný semester, letný se-
mester, začiatok akademického roka, koniec akademického roka, zápis, odovzdáva-
nie indexov. Nenudili sme sa. Zvykli sme si na vysokoškolský život, na spĺňanie čas-
to neľahkých požiadaviek a kritérií, na využívanie voľného času, na mimoškolské 
aktivity. Na exkurzie a výlety, turistiku či opekačky, na prvé hodiny v pozícii učiteľa 
odučené na pedagogickej praxi. Zvykli sme si na všetko, čo nám v začiatkoch bolo 
cudzie. Naučili sme sa veľa nových vecí, no nielen vo vedomostnej oblasti. Vysoko-
školský život nás staval často pred také problémy a prekážky, že nás naučil tomu 
najdôležitejšiemu – zveriť vždy celý život do Božích rúk. Dovolím si povedať, že to  
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bol po celú vysokú školu vždy základ môjho úspechu. A tak som sa, vďaka Bohu 
a modlitbám mnohých, nemusela po prvom ročníku vrátiť s dlhým nosom domov, 
dokonca sa stala priam neuveriteľná vec – 128 predmetov sa mi podarilo absolvo-
vať bez toho, že som musela opakovať čo i len jediný.  
 
Náročný záver 
Na začiatku štúdia sme si mysleli, že sa záveru nedočkáme. A zrazu bol tu. Čakali 
nás posledné povinnosti, ktoré mali byť výsledkom toho, čo sme v škole počas pia-
tich rokov nadobudli. A tak sme okrem súvislej pedagogickej praxe absolvovali aj 
písanie a obhajobu diplomovej práce a štátnice z našich predmetov – dejepisu 
a slovenčiny (štátnice z pedagogiky a psychológie sme už mali po ukončení tretieho 
ročníka štúdia). Početné konzultácie, zháňanie materiálov, písanie, príprava, pri kto-
rej nás už často chytalo zúfalstvo... No poctivé učenie spojené s Božou milosťou 
opäť prinieslo svoje ovocie. A tak som len oči otvárala, keď som na posledné štátni-
ce vchádzala do miestnosti s pomyslením, že tam nie je otázka, ktorú by som vedela 
– a napokon som skonštatovala, že je. Bola to presne tá, ktorú som si vytiahla ☺. 
 
Promócie sú veľká sláva 
Pekné šaty, pekné účesy, 
slávnostné ceremónie, 
oficiálne pózy, ale 
i srdečné stretnutia 
a napokon lúčenia. Tí, 
s ktorými ste strávili päť 
rokov, sa rozlietajú každý 
svojím smerom. Vysoko-
školský diplom, vizitku 
svojho úsilia, zvierajú 
pevne v ruke. Zdá sa, že 
to ani nie je pravda, že 
sme kedysi začínali. Na-
ozaj je to ako 
v rozprávke. Okrem dip-
lomu som získala aj cenu rektora za diplomovú prácu, o ktorej som ani netušila, že 
sa udeľuje, nie že by mi ešte napadlo, že ju získam práve ja. Prekvapenie bolo pre 
mňa o to väčšie. V šatách princeznej som sa vracala domov a myslela som si, že už 
znie ten záverečný zvonec... To som však ešte netušila, čo sa udeje v budúcnosti – 
že zaujmem komisiu a budem prijatá na externé doktorandské štúdium v odbore 
teória a dejiny žurnalistiky. Vysokej škole teda u mňa ešte vôbec zvonec neodzvonil. 
A aj keď netuším, ako to všetko budem popri práci zvládať, púšťam sa do toho 
s vetou, ktorá sa stala mottom môjho promočného oznámenia. „Lebo Bohu nič nie 
je nemožné.“ (Lk 1,37) Už som sa o tom presvedčila na vlastnej koži mnohokrát ☺. 

Mgr. Petra Humajová 
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POÉZIA 
 

AKO STOPY V SNEHU 
(Z poslednej zbierky Milana Rúfusa) 

Kľukatá cesta k Pánbožkovi 
 
Prúd občas býva priširoký. 
A pracovité nôžky detí 
ho neprekročia. 
To chce čas. 
 
Boli mi sotva štyri roky, 
keď vkladali mi do pamäti 
otec a mama 
Otčenáš. 
V bibličtine. A to je iné –  
nedýcha matkou. 
 
Chvíľu aj išlo mi to. 
 
No táto chvíľa krátko žila. 
Došli sme k slovám „jakož byla“. 
 
A modlitba sa, jakživ krehká, 
na tisíc kúskov rozbila: 
 
Odrazu som sa začal smiať. 
A v mojej drobnej detskej hlávke 
erdžalo slovo „kobyla“. 
 
Ja som sa smial. 
 
No nie tak naši. 
„Nesmieš sa smiať pri Otčenáši. 
To je hriech... veľký. 
Začni znova!“ 
 
Zbytočné boli prísne slová.  

Sotva sme došli k „jakož byla“, 
záhada detstva zakročila 
a opäť som sa začal smiať. 
Nakoniec som sa smial už v plači. 
 
Až múdry otec riekol: 
„Stačí.“ 
 
Tušil, že nielen Boh je svätý, 
nielen On, 
sväté sú aj deti. 
 
A že ich prudká túžba žiť 
nemôže Boha uraziť. 
 
Na konci prázdnin 
 
To už mal iné radosti a bôle. 
Ten plachý študent na vysokej 
škole. 
 
Pred odchodom tam vystúpil 
na vrchol Poludnice. 
A viedol nemý rozhovor  
so Stvoriteľom kraja. 
 
Zo všetkých piatich zmyslov 
chcel k tomu iba oči. 
 
Hľadiaci na štíty, 
hľadiaci do úbočí, 
pil ticho, bez slova, všetko, čo vi-
deli. 
Tú polozovretú Božiu hrsť toho  
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kraja 
so stuhou Váhu stredom dlane. 
Pil dlho, ticho, odovzdane. 
 
Potom vstal, akoby 
vstal z katedrálnych schodov. 
Veľblúd si naplnil dva hrby živou 
vodou, 
už môže bez obáv vputovať do 
púšte... 
 
„Odchádzam. Odpusťte!“ 
 
Obri hôr zašumeli: 
„Môžeš ísť. Púšťame ťa. 
 
Kam ideš, je tvoj chlieb. 
No nie si toho dieťa.“ 
 
Preghiera breve 
 
Môj Bože, darca bremien,  
ale aj pokoja. 
 
Vieš všetko, čo ja neviem, 
dávnejšie ako ja. 
 
Ak, dobre vediac, kto si, 
ústami smiešnymi 
tu každú chvíľu prosím 
„povedz mi, riekni mi“. 
 
to Teba prosím, Pane: 
„Otvor mi nepoznané.“ 
 
Staroba 
 
Čakajúc na svoj vlak, 

nestojí príliš o slová. 
 
Srdce je ako vták... 
A nohy – ako z olova. 
 
Večný tmel bytia 
 
Láska sa na nič nepýta. 
Láska buď je, buď nie je. 
 
A času zvonia kopytá. 
A ona sa im smeje. 
 
A plynie. Plynie potichu 
ako tá voda riečna. 
 
A niet v nej miesta pre pýchu, 
lebo je dcérou Večna. 
 
Láska sa noci nebojí. 
Svietia jej hviezdne roje. 
A v nepokojnom pokoji 
verne si koná svoje. 
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RECEPTY 
Zdenkin Kinder koláč  

   9 bielkov, 9 PL kryštálového cukru, vyšľaháme, pridáme 3 
PL hladkej múky, 3 PL strúhanky, 1 ½ PL oleja, 1 prášok do 
pečiva. Plech (hlbší) vyložíme papierom, pomastíme, 
posypeme 10 dkg sekaných orechov, navrstvíme na ne 
snehové cesto a do ružova upečieme (asi 180 °C). Po 
upečení a čiastočnom vychladnutí papier stiahneme 
a orechovú časť ešte za tepla natrieme nutelou.  
   Plnka: 1 l mlieka, 9 žĺtkov, 9 PL kryštálového cukru, 2 ½ balíčka Zlatý klas, uvaríme kašu, 
keď skoro vychladne, spojíme s 30 dkg masla vymiešaného s 1 vanilkovým cukrom, 
rozdelíme na dve časti, do jednej primiešame 3 - 4 PL kakaa. Krém ukladáme striedavo –
 1 PL biely, 1 PL kakaový, zarovnáme, vyšľaháme 2 práškové šľahačky a natrieme alebo 
ozdobne nastriekame na krém. Na vrch nastrúhame čokoládu.  
   Pre zmenu môžeme použiť cesto z 9 bielkov, 20 dkg jemného kryštálového cukru, 12 dkg 
orechov, 12 dkg polohrubej múky. Z bielkov vyšľaháme tuhý sneh, pomaly pridávame cukor, 
do ušľahaného primiešame orechy a múku. 

 

Tajný punč 
   8 vajec, 30 dkg kryštálového cukru, 30 dkg hladkej múky 
„špeciál“, 1 prášok do pečiva, asi ¾ dcl vody. Žĺtky šľaháme 
s 2/3 cukru a vodou, kým sa cukor nerozpustí, pridáme tuhý 
sneh ušľahaný z bielkov a zvyšného cukru, opatrne 
premiešame, pridáme preosiatu múku s práškom do pečiva, 
opäť premiešame, rozdelíme na 2 plechy, ktoré sme vyložili 
papierom a upečieme. 
   Sirup: 30 dkg práškového cukru, 4 PL kakaa rozmiešame, 
pridáme 2 dcl čaju, 2 dcl rumu a dobre do hladka vymiešame 
(nevaríme).  
   Jeden plát upečeného cesta natrieme marhuľovým džemom, prikryjeme druhým plátom, 
ale obrátime spodnou stranou navrch, aby do plátu lepšie vnikol sirup a polievame lyžicou, 
kým neminieme všetko sirup. Vrch hneď potrieme kakaovou plnkou, ktorú sme si vopred 
pripravili, a polejeme čokoládovou polevou. 
   Plnka: 25 dkg masla, 15 dkg preosiateho práškového cukru, 1 celé vajce, vymiešame do 
peny, podľa chuti pridáme kakao. 
 

Veronikin ovocný koláč  
   25 dkg hladkej múky, 25 dkg hrubej múky, 15 dkg 
práškového cukru, 1 prášok do pečiva, 4 žĺtka, citrónová 
kôra, 250 g Palmarínu. Suroviny zmiesime, predpečieme na 
suchom plechu pri teplote 200 °C. Keď je cesto napoly 
upečené, rozotrieme naň túto masu: 60 dkg ovocia 
(napríklad maliny, josty, ríbezle...), kryštálový cukor podľa 
chuti, 1/2 vanilkového cukru, 1 Zlatý klas – zamiešať. Na 
ovocnú masu ešte rozotrieme sneh ušľahaný zo 4 bielkov, 12 dkg práškového cukru a ½ 
vanilkového cukru. Dopečieme a posypeme opraženými orechami.  

Filka Petrášová 
Recepty z predchádzajúcich čísel časopisu MAŇA nájdete na www.casopis-mana.sk  
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Z ARCHÍVU 
    
V poslednom čísle nášho rodinného časopisu Maňa sme v rámci rubriky „Z 
archívu“ začali uverejňovať naše prvé literárne pokusy. Pokračovať 
budeme i dnes.  

 

   Sisa nie je len moja 
sesternica, ale počas 
väčšiny základo-
školských rokov (a aj na 
strednej škole) bola aj 
moja spolužiačka. V Mani 
sa preto občas vyskytli 
i naše školské výtvory. 
Príkladom toho sú 
i slohové práce napísané 
pri príležitosti Dňa Zeme. 

 
Maňa – 11.4.1998 
 
   Deň Zeme (slohová práca) 
 
   Pred mnohými rokmi začal obývať planétu Zem cicavec – človek. V jeho hlave 
vírili myšlienky, vďaka ktorým sa naučil písať, čítať, rozprávať, stavať domy, ulice 
a mnoho iného. A tak sa to stalo... 
   Človek sa naučil dávať niečo za niečo a neskôr peniaze za vec. Práve peniaze 
pomútili mnohým ľuďom hlavy. Len preto, aby ich získali, začali robiť veci, ktoré 
síce im vyhovovali, ale mnohým ostatným ľuďom, živočíchom a rastlinám nie. 
Napríklad človek začal budovať priehrady a meniť toky riek. Tým spôsobil, že 
stromy nemali dostatok vlahy, ryby a iné vodné živočíchy zahynuli, alebo sa len 
ťažko prispôsobili novému prostrediu. 
   Ľudia začali vyrábať rôzne plasty a iné hmoty, ktoré neboli z prírodného 
materiálu. Tým spôsobili, že odpad sa v prírode nerozložil. Stal sa domovom 
škodlivého hmyzu, ktorý začal na zvieratá a aj na ľudí prenášať rôzne nákazlivé 
choroby, ktoré končili a ešte aj dnes končia smrťou. A ešte niečo dôležité! Človek 
začal rúbať stromy na výrobu papiera a tým spôsobil, že sa už nikdy nevytvorilo 
toľko kyslíka, ako voľakedy. A ešte k tomu začal stavať továrne, z ktorých sa 
vylúčilo mnoho škodlivín a tie spôsobili to, že na vzduchovom obale Zeme vznikla 
ozónová diera a začal sa vytvárať skleníkový efekt. Keby sem zavítal človek 
minulosti, určite by nebol nadšený, čo za betónové monštrá sa tu zjavili. 
   Mnohí ľudia si myslia, že sa blíži koniec sveta. Asi je to pravda, ale neverím, že by 
sa tomu nedalo zabrániť. A preto urobme niečo preto, aby naša Zem „nezahynula“! 

Silvia Petrášová (vtedy 13 rokov) 
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Deň Zeme (slohová práca) 
 

   Raz, ako si tak Zem krúžila po svojej obežnej dráhe, dostala sa do blízkosti 
Venuše. A pretože sa to stávalo len málokedy, hneď sa pustila s Venušou do reči.  
  „Ako sa máš?“ spýtala sa Zem Venuše. 
   „Celkom dobre, až na to, že sa asi v tomto teple uvarím. Ty sa máš, teba 
osviežujú tvoje vody, tebe musí byť dobre!“ 
   „Aj by mi bolo,“ odvetila Zem, „keby tie vody ľudia tak neznečisťovali. Oceány 
a moria sú plné škodlivých látok, ktoré boli vypustené do riek. A nie sú plné len 
škodlivých látok, ale aj odpadkov. Ryby a morské živočíchy už darmo hľadajú čistú 
vodu, kde by mohli pokojne žiť.“ 
   „To sa teda veľa zmenilo od nášho posledného stretnutia. A ako sa darí tvojim lesom?“ 
   „Tiež nie veľmi dobre. Ľudia ich rúbu. Potrebujú drevo. A nielen to. Potrebujú aj 
miesta na stavanie domov a miesta na polia. Začali už vyrúbavať aj moje pľúca, 
nimi nazvané Amazonský prales. Dýcha sa mi čoraz ťažšie. A aj im sa bude. Veď 
odkiaľ zoberú kyslík, keď nebude stromov? Mojim stromom škodia aj premnožené 
živočíchy, pretože vtákov, ktoré ich chytajú, je čoraz menej. No stromy sú choré už 
aj z toho večného smradu z priemyselných podnikov a výfukov áut. Potom už ľahko 
podľahnú vetru alebo snehu. A to, čo som ti teraz rozpovedala, ani zďaleka nie je 
všetko. Ale ja tu rozprávam a ty nič? Povedz mi aj ty niečo o sebe.“ 
   „Vieš, vlastne nemám čo. Obyvateľov nemám, preto mi nemá kto škodiť a ani ma 
zabávať. Môj život je jednotvárny, no tvoj ma zaujíma. Povedz mi niečo o ovzduší. 
Je tiež znečistené?“ 
   „Veru! A riadne! Tiež je plné rôznych škodlivých látok. Niektorí ľudia z neho tiež ochorejú.“ 
   „Toľko rozprávaš o ľuďoch, ako ti škodia, sú teda aj na niečo dobrí?“ 
   „Ale hej! Niektorí sú veľmi dobrí. Neznečisťujú ma, bojujú za prírodu. Iní zas na 
mne stavajú krásne stavby a skrášľujú ma, no iní zas špatia. Dalo by sa o nich veľa 
rozprávať, no naše cesty sa rozchádzajú. Teším sa na ďalšie stretnutie!“ 
   „Aj ja a dúfam, že už sa všetko zlepší a budeš mi môcť povedať lepšie správy! Dovidenia!“ 
   „Dovidenia!“ 
   Dve planéty sa rozišli a každá z nich obieha ďalej okolo Slnka. 

(Petra Humajová, vtedy 13 rokov) 
 

   Touto ekologickou tematikou sa s vami lúčime a tešíme sa na ďalšie 
stretnutie, ktoré by na stránkach nášho časopisu malo prebehnúť počas 
Vianoc. 

Za celú redakciu časopisu Maňa Petra Humajová 
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Na severnom póle sa stretnú dve výpravy 
- ruská a americká. Rusi za sebou ťahajú 
medveďa. Američania sa pýtajú:  
- Grizly? 
Rusi odpovedajú: 
- Net, zastrelili! 

☺ 
- Koľkí pracujete na tejto stavbe? 
- S majstrom desiati. 
- A bez majstra? 
- Ani jeden. 

☺ 
Kde idú škodovky najrýchlejšie? 
Na výrobnej linke. 

☺ 
Viete, aký je rozdiel medzi slovenskou 
hokejovou reprezentáciou a kvalitným 
DVD prehrávačom? 
Žiadny - oba prehrajú všetko. 

☺ 
Blondínka posiela SMS manželovi: 
- Drahý, zabudol si si doma mobil! 

☺ 
Ako sa povie po čínsky krajčír? 
Ušimisako. 
Diaľnica? 
Samájama, domifuč. 
Manželka? 
Akašitakašimojaši. 
Rozhľadňa? 
Čumsemčumtam. 

☺ 
Starenka nastúpi do autobusu:  
- Jeden lístok, prosím. 
Vodič sa jej pýta: 
- Kam chcete lístok, teta? 
- Sem do ruky. 
- Ale kam cestujete? 
- Idem na svadbu. 
Naštvaný vodič sa nervózne pýta:  
- Ale babka, kde bude tá svadba? 
- Keď bude pekne, tak vonku, keď bude 
zima, tak vnútri. 

☺ 
Idú peniaze k nebeskej bráne. Príde päť 
centov, sv. Peter ich pustí dnu. Príde päť 
eur, aj tie vpustí. Príde päťsto eur, ale tie 
nevpustí. Päťstoeurovka sa ohradí:  
- Ako to, že tieto drobné pustíš dnu a 
mňa nie? 
Sv. Peter odpovie:  
- To vieš, päť centov som videl v kostole 
pravidelne, aj päť eur sa sem-tam 
ukázalo, ale teba som v kostole jakživ 
nevidel... 

☺ 
Rusi poslali telegram Čechom:  
Ste dobrý hokejový tím STOP.  
Boli ste rovnocenným súperom STOP.  
Gratulujeme STOP.  
Ropa STOP.  
Zemný plyn STOP. 

☺ 
Mórickovi napíše učiteľka do slovníčka:  
- Smrdí - okúpať! 
A otec doma odpíše: 
- Učiť - nečuchať! 

☺ 
Neje to, nepije to a predsa to rastie. Čo 
je to? 
Ceny. 

☺ 
Príde slepec so svojim vodiacim psom do 
baru. Chytí psa za zadné nohy a začne 
ním točiť okolo seba. Barman sa pýta: 
- Čo to robíš? 
Slepec odpovedá: 
- Rozhliadam sa ! 

☺ 
Na hodine fyziky: 
- Telesá sa teplom rozťahujú a zimou 
sťahujú. Vedel by niekto povedať 
príklad? 
Janko na to: 
- Napríklad prázdniny. Tie sú v lete dlhšie 
ako v zime. 


