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NOVINKY Z RODINKY 
Deň pred Štedrým dňom, 23. decembra 2015, 

oslavoval necpalský richtár Rasťo Petráš svoje 
44. narodeniny. Pri tejto príležitosti pozval celý 
FanNecpaly na posedenie do pohostinstva 
Kozička, kde sa im poďakoval za všetko, čo robia 
pre túto časť Prievidze. Zároveň sa pri tejto 
príležitosti lúčil so svojou richtárskou funkciou, 
keďže „mandát“ mu končil na januárovom 
richtárskom plese. Obdarovaný bol okrem iného 
i špeciálnym darom od Humajovcov – plagátom 
„Richtárske pľutie“. Ten zaznamenal jeho rekord 
v pľutí slivkovej kôstky do diaľky na rodinnom 
výlete (Rasťo dosiahol vzdialenosť 6,51 m). 
Priebeh jeho „pľutia“ počas výletu zaznamenala 
Martina Humajová. 

V sobotu 2. januára sa v Kultúrnom dome 
v Necpaloch uskutočnila oslava 60. narodenín 
Milana Petráša, ktorých sa dožil 7. decembra 
2015. Milanovi na ňu prišla zablahoželať početná 
rodina, ale i kolegovia, priatelia, spolupracovníci z 
charity a prievidzskí kňazi. Nechýbala ani 

prievidzská pani 
primátorka 
Katarína 
Macháčková 
s manželom 
a neskôr členovia 
FanNecpaly 
či nečakaní hostia 
zo zahraničia, 
rodina Floriánová 
z Újezdu u Brna. 
O dobrú zábavu sa  

SLOVO NA 
ÚVOD 

 
  V knihe 
Evanjelium 
podľa Jóba 
kladie Daniel 
Pastirčák 
čitateľom 

zaujímavú otázku: „Sú 
prosperita, úspech 
a materiálne požehnanie vždy 
jednoznačne pozitívne?“ 
Z toho vyplýva i ďalšia otázka 
– je utrpenie vždy len nutne 
zlé?  

Pastirčák v knihe ukazuje na 
jednej strane príklad západnej 
európskej civilizácie, ktorá je 
síce vyspelá, no stále viac 
a viac prázdna... A na druhej 
strane načrtáva problematiku 
holokaustu, kde práve v tom 
najväčšom utrpení mnohí našli 
vieru, ktorú predtým stratili. 

Kde je teda pravda? Čo je 
vlastne dobré a čo zlé? 
„Niekedy si myslíme, že naše 
životy sa stávajú šťastnými 
a radostnými vďaka 
priaznivým okolnostiam,“ 
hovorí Elias Vella. „Áno, 
relatívne by to tak mohlo byť. 
Ale v skutočnosti môj postoj 
k životu robí môj život 
šťastným alebo smutným.“ 

V tomto čísle Mane sa 
stretáme s viacerými 
udalosťami, ktoré neboli vždy 
len šťastné. Ako ich aktéri, 
ktorí nimi boli zasiahnutí, 
zvládli? Slovami krstnej mamy 
Šovčíkovej: „Jedine s Božou 
pomocou...“  

Prajem Vám, aby ste na 
nasledujúcich stranách nenašli 
kopu prázdnych slov, ale 
odraz Božieho povzbudenia do 
radostného prežívania života, 
nech už sa v ňom deje 
čokoľvek. 

 
Petra Humajová 
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po celý čas starala hudobná skupina Necpalanka a program obohatil 
i FanNecpaly, ktorý si pre Milana pripravil Vlak života. Jednotlivé vagóny 
zobrazovali rôzne etapy či záujmové oblasti jeho života a spolu s komentárom 
vyčarili úsmev na tvárach všetkých prítomných.  

Od 3. do 6. januára pobudla rodina Šutinská v Poľsku v oblasti Murzasichle / 
Zakopane. Okrem lyžovačky absolvovali i návštevu komplexu Bania v Białke 
Tatrzańskej, kde sa aj vykúpali. Spravili si takisto výlet pozemnou lanovkou zo 
Zakopaneho na vrch Gubalowka. 

Od januára pracuje Peter Chudý ml. vo Francúzsku. Uchytil sa v meste Nice 
a pracuje pre spoločnosť obchodujúcu s nehnuteľnosťami. 

V sobotu 9. januára sa v Kultúrnom dome v Necpaloch uskutočnil už 14. 
Necpalský ples. Nálada na ňom bola výborná, účasť bohatá. Okrem Necpalanky 
do tanca opäť vyhrávala i Poluvská muzika. Z našej rodiny sa spolu s členmi 
Necpalanky plesu zúčastnili i Erika a Silvia Petrášové, Rasťo a Danka Petrášovci 
a rodina Humajová. 

O dva týždne, 23. januára, sa v Kultúrnom dome v Necpaloch opäť plesalo - 
tentoraz na farskom plese pod organizačnou taktovkou Milana Petráša. O výbornú 
náladu sa postarala hudobná skupina Necpalanka. Plesu sa zúčastnili aj Evka, 
Jozef a Petra Humajovci a Erika Petrášová. 

Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde... 7. februára členovia FanNecpaly a ich 
priatelia poňali „fašangovanie“ tradičným spôsobom a v maskách za spevu, hudby 
a tanca obišli celé Necpaly. Niečo si zajedli, niečo vypili, ale hlavne sa dobre 
zabavili. A nielen oni. Pre obyvateľov Necpál to bol tiež veľký zážitok. Tradícia 
„fašangovania“ tu totiž bola obnovená po 40 rokoch. 

V pondelok 8. februára sa členovia redakcie farského časopisu Bartolomej spolu 
s príslušníkmi svojich rodín vybrali na exkurziu do banskobystrického pivovaru 
Urpiner. Priestormi pivovaru ich prevádzal technický riaditeľ Róbert Obertík. 
Redaktori si prezreli priestory, kde sa pivo varí, kvasí i kde sa stáča. Samozrejme, 
nechýbala ochutnávka piva. Akcie sa zúčastnili i Petra a Martin Humajovci. 

Ako každý rok, i teraz sa vo februári Peter Chudý st. venoval páleniu ovocných 
destilátov v pestovateľskej pálenici Solnica v Nedožeroch Brezanoch. Jeho zbierka 
sa po prvýkrát rozšírila o pálenú mirabelkovicu.  

Vo štvrtok 17. marca sa necpalskí dôchodcovia spolu s deťmi z necpalskej školy 
lúčili so zimou pálením Moreny. Zapálenú Morenu hádzali do potoka neďaleko 
Mäsiarstva u Borku. Z členov našej rodiny ste na tomto podujatí mohli zahliadnuť 
Kamila Petráša a Antona Mečiara, ktorí sa spolu s inými dôchodcami starali 
o hudobnú zložku programu. Rozlúčiť sa so zimou sa však prišla i Elena 
Mečiarová.  

Na prelome marca a apríla odcestovali Monika a Peter Chudí do Francúzska. 
Strávili predĺžený víkend u svojho syna Petra v Nice, meste vzdialenom od nás 
približne 1400 km.  
Deň pred hodmi, v sobotu 16. apríla, Necpalania z ničoho nič vopred objavili 

svojich „dobrých pastierov“. Už od predchádzajúceho dňa sa totiž v oblasti 
neďaleko Mäsiarstva u Borku ozýval prestrašený mekot. Obyvatelia tejto časti 
mesta zistili až neskôr, že nejde o nové zvieratko v ich susedstve, ale o malú  
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kozičku, ktorá ušla majiteľovi niekde v oblasti 
sídliska Sever pri vykladaní z kufra auta. Kozička 
zišla do potoka pod most a tam stála a „volala 
o pomoc“. Iniciatívy za jej záchranu sa ujali 
známi necpalskí milovníci zvierat Kvetka Ďurčová 
a Marian Chlpek, ktorí kozičku u seba i na čas 
prichýlili. Podľa informácií z 21. apríla „spásla už 
niekoľko tulipánov, narcisov, obžrala ríbezľu, 
načala tuju, vnútri ochutnala káliu a mala zálusk 
aj na palmu v obývačke... dostala teda zaracha 
ísť dnu... No je to dokonalá trávniková kosačka... Dokonca sa vie pekne 
pozdraviť, keď niekto príde. Skamarátila sa so psíkmi, a dnes prišla o vyše tridsať 
kliešťov v uškách... Je nadmieru spokojná, chová sa slušne, v kolektíve 
obľúbená....“ (fb Kvetky Ďurčovej). Majiteľ sa napokon prihlásil, a tak sa kozička 
vrátila späť do svojho pôvodne určeného domova. 

V nedeľu 17. apríla (nedeľa Dobrého pastiera) sa v Necpaloch konali hody. 
Program sa začal procesiou od kríža pri Rajčuli ku kaplnke, kde pán dekan 
Vladimír Slovák odslúžil svätú omšu. Po slávnostnom obede sa na parkovisku 
pred Mäsiarstvom u Borku uskutočnila tanečná zábava s Necpalankou. Filka 
Petrášová v tento deň u seba pohostila nielen členov rodiny, prievidzských kňazov 
a neskôr členov Necpalanky, ale i pani primátorku Katarínu Macháčkovú 
s manželom. Za hodový obed si po prvýkrát za 45 rokov, počas ktorých k sebe 
hodovníkov (nielen) z radov kňazov pozýva, vyslúžila i obrovský potlesk.  

  V sobotu 23. apríla sa všetci členovia rodiny 
Humajovej z Prievidze, Necpál i Nedožier-Brezian 
vybrali na svadbu do Revúcej. Ženil sa totiž Alexander 
Bohó ml. a nevestu, Mirku Meriačovú, mal práve z tohto 
mesta. Po sobášnych obradoch v revúckom kostole sa 
všetci hostia dobre zabavili na svadobnej hostine, ktorá 
sa niesla v štýle retro-párty a trvala až do skorých 
ranných hodín.  

Od 29. apríla do 1. mája bol Martin Humaj spolu so svojimi kamarátmi – 
športovcami na najväčšom amatérskom volejbalovom turnaji na Slovensku Kub 
Cup v Dolnom Kubíne. Turnaj každoročne usporadúvajú saleziáni so 
spolupracovníkmi. Tento rok sa konal už jeho 13. ročník a zúčastnilo sa ho 36 
tímov z celého Slovenska. Naši volejbalisti z Prievidze hrali pod názvom Prie-one 
a skončili na výbornom 4. mieste.  

Ako tradične sa v Necpaloch 30. apríla staval máj. Počasie podujatiu tentoraz 
prialo a do jeho prípravy sa zapojili všetky „aktívne zložky“ tejto mestskej časti – 
FanNecpaly, skupina necpalských dôchodcov Dúbrava i hudobná skupina 
Necpalanka. Tá dokonca v necpalskom Kultúrnom dome (po presune od kaplnky) 
pre všetkých záujemcov o dobrú zábavu odohrala majáles. Vstup na podujatie bol 
zdarma.  

V nedeľu 1. mája prijalo 24 tretiakov piaristickej školy po prvýkrát Eucharistiu. 
Školákov na túto veľkú chvíľu po celý školský rok pripravoval páter Ján Hríb 
SchP. Bola medzi nimi i Vanesska Weissabelová. Ďakovný príhovor za rodičov 
predniesla v závere sv. omše jej mama Lenka. 
V utorok 10. mája sa Evka, Jozef, Petra a Martina Humajovci vybrali do  
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Slovenského komorného divadla v Martine, kde si vypočuli koncert piesní 
z päťdielneho divadelného sitcomu www.narodnycintorin.sk. Evke a Jožkovi, ktorí 
toto predstavenie nevideli, sa piesne tak zapáčili, že sa o jedenásť dní neskôr, 21. 
mája 2016, s niekoľkými členmi FanNecpaly vybrali i na prvé dve časti tohto 
úspešného sitcomu.  

„Architektonické dieťa“ Silvie Petrášovej, reštaurácia Meridiana, sa neustále 
rozširuje. 13. mája na nej bola otvorená letná terasa s detským ihriskom. 

Lenka a Roderik Weissabelovci sa pustili do boja za zlepšenie podmienok 
onkopacientov na Slovensku. Počas liečby svojho syna Roderika totiž zistili, že 
ÚPSVaR neposkytuje pacientom žiadne kompenzačné príspevky, resp. ako 
v ktorom meste. A tak napr. onkologicky choré deti sú pre úrady v prípade, že im 
treba preplatiť cestovné, zdravé. Krajský súd Lenka s Roderikom vyhrali, no 
ÚPSVaR sa voči rozsudku odvolal, a tak ich ešte čaká súdne pojednávanie na 
najvyššom súde. Reportáže o tejto ich aktivite, ktorou sa snažia pomôcť rodinám 
s podobným osudom, odvysielali i TV Markíza a TV JOJ. 

V sobotu 21. mája sa Evka, Jožko, Petra 
Humajovci a Filka Petrášová vybrali na dlho 
sľubovanú návštevu do Šiah. V tomto 
meste už dva roky pôsobí niekdajší 
bojnický nemocničný kaplán, páter Gerhard 
Glazer-Opitz. Návšteva sa niesla 
v príjemnom duchu a všetci sa rozišli 
s nádejou na ďalšie stretnutie niekedy 
v budúcnosti. 

V utorok 24. mája Petra Humajová so 
svojimi žiakmi z 9.B navštívila 
Hornonitriansku knižnicu v Prievidzi. 
Zúčastnili sa tu zážitkového čítania Po 
hrôzach noci svitá deň, ktoré bolo venované problematike holokaustu. Následne 
sa ešte vybrali na krátku exkurziu do prievidzskej charity. 

Od 25. do 29. mája boli Lenka a Roderik Weissabelovci na krátkej dovolenke 
v Bruseli. Zájazd získali vďaka výhre v tombole na plese, ktorého výťažok bol 
venovaný onkorodinkám. Túto cenu venoval do tomboly Richard Sulík, s ktorým 
sa po príchode do Bruselu aj osobne stretli. Okrem iného absolvovali Lenka 
a Roderik i prehliadku Európskeho parlamentu, prezreli si centrum mesta 
a niekoľko najznámejších turistických atrakcií –„cikajúceho“ chlapčeka, Atomium, 
Minieurópu a Prírodovedecké múzeum s najväčšou zbierkou dinosaurích 
pozostatkov v Európe. Pobyt v Bruseli sa im napokon predĺžil z troch na päť dní, 
pretože im nevedeli zohnať spiatočné letenky. 

Vo štvrtok 26. mája sa po druhýkrát „narodili“ traja členovia rodiny Humajovej, 
Evka, Maťka a Jozef, ktorí cestou do Brna havarovali. Evka a Maťka boli po 
nehode prevezené do nemocnice v Uherskom Hradišti, kde strávili jeden deň na 
pozorovaní. Jožko s početnými zraneniami skončil v krajskej nemocnici v Zlíne, 
kde pobudol až do 18. júna. 
V sobotu 28. mája oslavoval svoje 60. narodeniny ďalší z členov FanNecpaly 

Pavel Mokrý, prezývaný Ľapo. Keďže v Necpaloch je známy najmä ako neúnavný  
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bežec, fanklubáci si preňho pripravili 
Medzinárodný necpalský maratón 
s bohatou účasťou zahraničných 
pretekárov. Zúčastnil sa ho Talian 
Džodžo Šťaudoríny (klampiar Jozef 
Chudý), maďarský pretekár Pál 
Hoblemiházy (stolár Pavel 
Bátora), Bielorus Navi Zoologovič 
Ivanov (zamestnanec ZOO Bojnice 
Ivan Krško), Poľka Kwetrnka 
Maroszowiczowa (Kvetka Ďurčová, 
za slobodna Trnová). Zberné a 
záchranné vozidlo vedené Fínom 
Heligonom Petersenom  (kapelník 
a harmonikár Peter Petráš) viezlo zranenú nórsku pretekárku Ann Hybsalajnenovú 
(Annu Hybskú) a dopingový kontrolór Grék Milanis Šmatlakopulos si na trati 
posvietil hlavne na amerického veterána, ktorým bol Tom Asta (Jozef Tomasta) a 
preveril jeho telesné tekutiny. Celé preteky svojimi choreografiami obveseľovali 
hostesky - Ukrajinka Oľga Hašmatlovová (Oľga Šmatláková) a Srbka Erika 
Butikovič (majiteľka butiku Erika Petrášová). Pretekári neobišli ani občerstvovaciu 
stanicu, kde pretekárom ponúkala nápoje Anička Utešená (Anička Tomastová). 
Organizátor a moderátor pretekov Marian Chlpatý (Marian Chlpek) urobil krátky 
rozhovor aj s redaktorkou RTVS Striebrenkou Neuschnutou (Zlaticou Mokrou). Tá 
i napriek tomu, že spochybnila výsledky dopingovej kontroly, vysoko vyzdvihla 
úroveň maratónu. Možno aj preto, že víťazom sa stal Pavel Ľapin Rh Negatívny 
(Pavel Mokrý), ktorý zaslúžene stál na najvyššom stupni víťazov a spolu s 
ostatnými pretekármi zožal obrovský potlesk prítomných divákov. 

V júni začali u Weissabelovcov s rozsiahlymi terénnymi úpravami okolia svojho 
domu. Raz bagrujú, raz betónujú... Výsledkom by mali byť zrekonštruované 
ploty, ale i nová garáž a prístrešok na auto. Práce budú prebiehať v dvoch 
etapách, niečo sa spraví tento, niečo budúci rok. Okrem blízkej rodiny 
u Weissabelovcov príležitostne brigádujú i „slušní bezďáci“ z charity.  

V tento mesiac sa pracovalo i u Šutinských. Od 13. do 17. júna maľovali celý 
dom a zároveň pripravovali novú izbu pre Maťka. Novým nábytkom mu ju zariadil 
ocino – stolár Maťo. Veronika s deťmi bývala zatiaľ u svojich rodičov a domov 
chodievala iba čistiť izby po maliaroch. Pochvaľuje si však, že po šikovných 

majstroch – Kováčovcoch – takmer nemala čo. Šutinským 
doma pribudol i nový kamienkový koberec na balkóne. Marek 
sa po návrate domov presťahoval do izby po Maťkovi.  
V sobotu 25. júna sa Maťka Humajová zúčastnila prednášok 
v rámci Dňa mladých lekárnikov, ktoré usporiadala 
Unipharma v Kultúrnom a spoločenskom stredisku 
v Bojniciach. Po vzdelávaní nasledoval zábavný večer 
Unipharma Summer Party, kde vystúpila Mista s gitaristom 
Henry Tóthom, moderátor Andrej Bičan, skupina Boney M so 
svojou jedinou doteraz žijúcou členkou z pôvodnej zostavy 
a Kmeťoband. Párty sa konala v areáli Unipharmy v Prievidzi 
a Maťka sa z nej domov vrátila v neskorých nočných 
hodinách.  
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V utorok 28. júna sa Petra Humajová spolu so svojou triedou 6.A zúčastnila 
koncoročného výletu. Kroky výletníkov smerovali do Českej republiky, kde 
navštívili ZOO Zlín i Zámek Lešná.  

Vo štvrtok 7. júla ukončil svoje doktorandské štúdium úspešnou obhajobou 
dizertačnej práce Alexander Bohó ml. Venoval sa v nej téme Možnosti 
nefarmakologickej liečby fibrilácie predsiení. V súčasnosti pôsobí vo 
Východoslovenskom ústave srdcových a cievnych chorôb v Košiciach. 

V sobotu 9. júla sa u Božky Humajovej v Brezanoch uskutočnilo rodinné 
stretnutie pri guláši ktorého sa zúčastnili takmer všetky jej deti, nevesty, zaťovia, 
vnúčatá i pravnuk Tomáš. (Z objektívnych dôvodov chýbali Martin Chudý 
a Martina a Martin Humajovci) Rodina sa tak po dlhom čase zišla takmer 
v kompletnej zostave a strávila spolu príjemné chvíle.  

Od 10. do 16. júla bola Vanesska Weissabelová v letnom tábore organizovanom 
Piaristickou základnou školou v Skalke pri Kremnici. Svoje dojmy z neho vyjadrila 
slovami: „Bolo super! Už sa teším na budúci rok!“ To hovorí asi za všetko ☺.  

Od 10. do 11. júla bola rodina Šutinská v Štúrove. Deti sa vyšantili v bazénoch 
a pobicyklovali sa na jazere v areáli kúpaliska Vadaš.  

Od 10. do 15. júla dovolenkovala Elenka Mečiarová so synom Lacom, jeho 
priateľkou Ivanou a jej synom Nicolasom v Chorvátsku v mestečku Duče pri Omiši. 
Takmer po celý čas mali pekné počasie a more si užili dosýtosti.  

 Rodina Weissabelová s radosťou oznamuje, že v nedeľu 17. 
júla ich syn Roderik oficiálne ukončil liečbu akútnej leukémie. 
Od 15. augusta ho ešte čaká týždenný pobyt v nemocnici 
v Banskej Bystrici, počas ktorého absolvuje záverečné 
vyšetrenia. Tie by mali potvrdiť, že je všetko v poriadku – 
a následne by mal Roderik nastúpiť do predškoly. „Touto 
cestou by sme sa chceli poďakovať celej blízkej i širšej 
rodine, priateľom a všetkým, ktorí boli najmä v uplynulých 
dvoch rokoch myšlienkami a modlitbami stále s nami, za 
podporu,“ hovorí mamička Lenka. „Veľmi sme to cítili 
a naozaj zo srdca ďakujeme! Veríme, že zlé je za nami a Riki 
má pred sebou už len dni plné slniečka!“ 
Od 18. do 22. júla pobudol v tábore aj Maťko Šutinský. Bol 

na Ranči medzi vodami v Diviakoch nad Nitricou. Deti žili v prírode, boli stále 
medzi zvieratami. Starali sa o kone, jazdili na nich, ale mali tam aj ovce, husi, 
mačky s mačiatkami... Jedli vonku pod stanom, kúpali sa v potoku. Maťka však 
asi najviac zo všetkého prekvapila latrína. Keď do nej prvýkrát vošiel, hneď aj 
vybehol von a šiel kompetentným nahlásiť, že „v tom záchode nie je voda“ ☺.  

Sestry Humajové sa ako tradične i tento rok vybrali na Oravu na festival Verím 
Pane. Tentoraz na ňom strávili len tri dni (od 22. júla do 24. júla), napriek tomu 
si užili množstvo koncertov i dobrej nálady. Medzi ich hudobných favoritov sa 
i tento rok zaradili najmä skupiny Metelica, Poetica Musica či Boží šramot, no 
príjemne prekvapila aj Kerygma, The Elements či G.O.D.'s Súčasťou programu 
boli každodenné sväté omše, adorácie, duchovné poradenstvo, diskusie, nočné 
programy a nechýbalo ani tanečné divadlo ATak s predstavením Galéria.  

Petra Humajová 
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KDE MÔŽEM, POMÔŽEM 
 
Elegantná, milá, kultivovaná. Prítomná všade tam, kde treba potešiť, 

pomôcť. Minulý rok sa okrúhleho životného jubilea dožila síce nie 
pokrvná, ale inak úplne pravá a zároveň neodmysliteľná členka našej 
rodiny, krstná mama Antónia Šovčíková. Viac o nej sa môžete 
dozvedieť v našom rozhovore s ňou. 

 
Minulý rok ste oslávili okrúhle životné 
jubileum – 80 rokov. Ubehol tento čas rýchlo? 
Strašne rýchlo. Všetko tak rýchlo beží, že ani 
poriadne nestíham vnímať, čo sa deje. Raz som tam, 
raz tam... Ani sa mi nechce veriť, že od vlaňajšej 
oslavy už ubehol pomaly rok a ja budem mať 
onedlho 81. 
Vaša rodina je v našom regióne známa svojou 
početnosťou. Z koľkých súrodencov 
pochádzate? 
Z dvanástich. Bolo nás deväť dievčeniec a traja 

chlapci.  
Ako si spomínate na svoje detstvo? Prežili ste ho celé v Necpaloch? 
Úplne celé nie, tri roky som strávila na liečení v Tatrách. Ale predtým to bolo 

také typické detstvo. Prišli sme domov zo školy a už sme mali napísané, kto má 
kam ísť a čo robiť. Nikdy sme sa nehádali, že ty máš spraviť to a ja to... To 
bolo normálne, že nám pridelili robotu.  

Čo všetko ste zvykli robievať? 
Také bežné domáce práce. Ale okrem toho sa aj dedina a dvor zametali, do 

kaplnky sme kvety dávali, vymieňali ich... Nemali sme to síce na starosti, ale 
bývali sme ku kaplnke najbližšie – čiže keď to ktosi iný nespravil, spravili sme to 
my. Na hody sa na kvety vyberali peniaze, vtedy sme tam dávali také krajšie; 
inak sme dali to, čo bolo. Keď sme boli väčšie, chodili sme do potoka plákať 
bielizeň.  

A čo školské časy? Chodili ste do školy rada? 
Do školy sme museli chodiť, či už radi, alebo neradi. Žiadne záškoláctvo 

nehrozilo, no to by nám doma dali! Ráno sme vždy kráčali v celých húfoch – nie 
ako teraz, že žiaci sadnú do autobusu. Išli sme pešo. Najskôr som chodila do 
ľudovej školy, tam, kde boli sestričky, a potom do meštianky, tam, kde je teraz 
piaristická škola. 

A ako to bolo s vysvedčením? Zaujímali sa rodičia o vaše výsledky? 
To veru nebolo, že by sme mohli vysvedčenie schovať... Žiacke knižky sme 

nemali, ale naši rodičia o všetkom vedeli, čo sme porobili. „Priznajte sa, lebo 
potom bude horšie!“ hovorili nám. To som potom aj ja svojim deťom hovorila, 
keď som išla na rodičovské združenie: „Povedzte, čo ste kto povystrájali, nech 
nie som prekvapená a viem sa brániť!“  
A nejaké odmeny, to vtedy nebolo... Dokonca naša Gabika, keď skončila 

vysokú školu, na promócie jej ani nikto nešiel. A keď sa vrátila domov, namiesto 
oslavy ju čakal lístok, že má ísť na Hornú Piesnu zemiaky okopávať. (Smiech)  
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Ale prežili sme všetko.  
A v máji sme sa vždy s robotou a učením ponáhľali, aby sme sa stihli dať do 

poriadku a mohli ísť na litánie a potom po námestí korzovať.  
Čo ste vyštudovali?  
Popri zamestnaní som chodila na ekonomickú školu – to som mala už 33 

rokov. Vtedy to bolo inak ako dnes, na strednú školu sa neumiestnil hocikto. 
Keď človek ukončil meštiansku školu, mal také vzdelanie, aké bolo treba. Kto 
išiel ešte niekam inam, to už bolo „navyše“. Väčšinou žiaci odchádzali ešte na 
učňovku a potom už do roboty.  

Aké boli vaše pracovné začiatky? 
Robila som v OÚNZ (Okresný ústav národného zdravia) namiesto našej Anky, 

ktorá išla na materskú dovolenku. Nastúpila som tam v roku 1956. Keď sa 
vrátila, začala som pracovať v bývalom Povereníctve palív a energetiky 
(18.2.1957), neskôr premenovanom na Uhoľné a lignitové bane, generálne 
riaditeľstvo Prievidza, kde som bola až do dôchodku (1.1.1990), posledných 17 
rokov ako personalistka. Cítila som sa tam už pomaly ako inventár. Potom som 
ešte ako dôchodkyňa pracovala v jasličkách.  

Aké ste mali kolegyne? 
Dobré, nepohádala som sa s nikým. Dobre sme vychádzali. Aj keď som 

ovdovela, tak sa mi veľmi snažili pomôcť. A keď prišlo akékoľvek hodnotenie, 
vždy povedali, že na to, že som zostala sama s troma deťmi – klobúk dole. Mali 
ma radi. S mnohými kolegami sa stretávam doteraz. Je to taký dobrý pocit.  

 S manželom ste sa zoznámili 
v práci? Vedeli ste hneď , že to 
je „on“? 
 Nie. nevedela. (Smiech.) Môj muž 
k nám chodieval – ale my sme si 
všetci mysleli, že za Gabikou. 
Chodievali totiž spolu ráno na vlak. 
Ona učila v Pravne a Vaľko 
pracoval tiež niekde tam. Potom sa 
začal za našou Gabikou obzerať 
Vaľkov spolužiak Jožko. Šli sme 
všetci na zábavu do starého 
kultúrneho domu – a tam sa to už 

medzi nami s Vaľkom nejako vyvinulo. A to som tam najprv ani veľmi nechcela 
ísť... (Smiech.) 

Pekne sme spolu žili. Bol inžinier, ale študoval tiež popri zamestnaní, ako aj ja. 
Najskôr robil v bani, aby sme dostali byt - zo začiatku sme totiž bývali 
u Šovčíkov. Keď sme sa zobrali, aj hovoril, že by ešte do školy šiel. Povedala 
som mu, že ak vyjdeme s peniazmi, nech ide. Zostalo rok ticho – a potom už 
prišiel rovno s prihláškou. Snažila som sa teda doma všetko tak porobiť, aby on 
mohol do tej školy chodiť a mohol sa jej venovať.  

Koľko rokov ste spolu prežili? 
Boli sme spolu 13 rokov. V sobotu pred jeho smrťou sme ešte boli na svadbe 

v Šintave sestrinmu synovi Jankovi.  
Vaľko sa nikdy na nič nesťažoval, vždy bol veselý. Vrátili sme sa zo svadby, 

v pondelok som ešte poprala. Vaľko hovoril, že ho nejako záha páli alebo čo,  



10 ROZHOVOR MAŇA 45 

tak išiel ku doktorovi. Ten sa ho pýtal, čo raňajkoval. Vaľko povedal, že rožok, 
tak mu doktor povedal, že keby ho nejedol, spravil by mu nejaké vyšetrenia 
žalúdka. Dal mu lieky a v utorok sme už šli obaja do roboty. V stredu som išla 
do školy, tak som mu povedala, čo ešte treba s deťmi porobiť. Večera bola 
nachystaná, polievka navarená – a po návrate som ho našla medzi kuchyňou 
a obývačkou padnutého. Zavolala som nášho suseda, pána doktora Chovana, 
telefonovali sme, aby nám poslali sanitku... Ale doktor Chovan už vtedy 
povedal, že to srdce sa viac nerozbehne. Aj neskôr v nemocnici mi povedali, že 
Vaľkovo srdce bolo roztrhnuté, že aj keby som bola práve vtedy s ním, nič by 
som s tým nespravila. Keď som sa tak neskôr pozerala z okna, uvedomila som 
si, aká tragédia sa tu odohrala – ale život na ulici ide ďalej akoby nič.  

Musela som sa teda ďalej boriť sama a vďaka Bohu, dožila som sa 80-tky 
v dobrom zdraví. Nelamentujem, čo treba, robím, konám.  

 Mali ste s manželom tri deti – Valiku, Tonka 
a Evku. Čo nám prezradíte o nich? 
 Snažila som sa ich vychovať tak, aby z nich boli 
dobrí ľudia. Ale či sa to všetko tak podarilo, to 
nebudem hovoriť. (Smiech.) Valika v mladosti 
tancovala vo Vtáčniku. Tonko sa vyučil za 
strojného zámočníka na Banských stavbách a Evka 
chodila na chemickú priemyslovku do Novák.  
 Na výchovu detí ste zostali veľmi skoro 
sama. Ako ste to zvládali? 
 S Božou pomocou. Ale aj v robote mi vychádzali 
v ústrety. A takisto rodina. Ja by som v tých časoch 
aj skončila so školou, ale prvé, čo mi rodina 
povedala, bolo: „Neexistuje! Školu musíš 
dokončiť!“ Lebo vtedy som práve bola v druhom 
ročníku. Chodili mi deti strážiť... Každý sa snažil. 
Škola trvala tri roky.  

Môj manžel skončil školu v roku 1964 a zomrel v roku 1968, žil teda po jej 
skončení ešte štyri roky. Ja som skončila školu rok po jeho smrti. A len čo som 
ju skončila, už som nastúpila do autoškoly. Kúpila som si Trabant a kamkoľvek 
som išla, deti som brala so sebou. Pochodili sme spolu všeličo. Duklu, Šíravu, 
Trnavu, Tatry... 

Kde ste sa zoznámili s našou starkou Filkou? Čím ste si „padli do 
oka“?  

Ráno sme spolu chodievali do kostola na roráty. (Smiech.) Ako deti sme sa až 
tak nepoznali, skôr už keď sme boli staršie, keď sme do toho kostola chodili – aj 
s Lojzkom, Ivanom Vaňom, Tonkou Píšovou... Len tá potom išla na vysokú školu 
za pani doktorku a už sme zostali len my dve.  

Stali ste sa kmotrami. Navštevovali ste sa často? 
Ako sa dalo. Filka s Petrom čakali Milana a prišli ku nám, či by sme im nešli za 

kmotrov. Aj my sme boli kamarátky, aj oni boli kamaráti... Ako by sme mohli 
povedať nie? (Smiech.) A ja som aj bola rada. Ako kmotrovské rodiny sme sa 
potom s Filkou a Petrom navštevovali na striedačku každú nedeľu. Vaľka bavilo 
kamerovanie aj fotenie, mal fotokomoru kúpenú... Tak si i krstné deti 
kameroval, fotil. Kamera bola v tých časoch vzácnosťou. Ale keď si on chcel  
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čosi kúpiť, ja som mu nikdy nepovedala nie. Ja som tomu nerozumela a bola 
som rada, že jeho to baví.  

Roky plynuli ako voda a do rodiny pribudli i vnúčatá. Koľko ich 
máte? 

Vnúčat mám šesť (Valika má tri deti, Evka dve a Tonko jedno) a pravnúčat 
tiež šesť.   

Vieme, že vďaka jednému z vašich vnukov ste sa stali fanúšičkou 
basketbalu. Môžete nám o tom prezradiť čosi viac? 

Martina ako štvrtáka – lebo doma neobsedel – dali do športovej triedy. Keďže 
bol vysoký, nasmerovali ho na basketbal. Ako druháka na strednej škole (chodil 
na Obchodnú akadémiu v Handlovej) ho zlanárili do Svitu. Odišiel teda tam, aj 
tam zmaturoval a popri tom hrával.  

Do Svitu sme na basketbal nechodili, lebo to bolo ďaleko. No potom začal 
Martin hrávať v Handlovej. Raz ma dcéra Evka zavolala, či by som nešla na 
zápas s ňou, lebo zať Robo nemohol ísť. Tak som šla – a potom som už chodila 
vždy, keď hrali nejaký zápas doma. Postretala som sa tam aj s kolegami, ktorí 
sa veľmi čudovali, že ma tam vidia. A keď ma naši niekam na zápas zobrali aj 
autom, tak som išla – do Bystrice, do Žiliny, dosť často aj do Komárna...  

Martinovi fandím doteraz. Hrá už tretí rok za Inter a uvidíme, čo bude ďalej.  
Neodmysliteľnou súčasťou vášho života je viera v Boha. Čo vám 

dáva? 
Všetko. Všetko v živote som zvládla len s Božou pomocou.  
Široko-ďaleko ste známa svojou pomocou každému vždy a v každej 

chvíli. Kde beriete na to všetko silu?  
Zhora. Bratovi Lukáčovi som napríklad, keď zostal sám, pomáhala 10 rokov.  
Čomu sa plánujete venovať počas nasledujúcich 80 rokov ☺?  
(Smiech.) Tomu, čo príde. Snažím sa, aby som mala doma všetko porobené. 

A kde môžem, pomôžem.  
 

Za rozhovor ďakuje 
Eva Humajová 

 
Antónia Šovčíková  (rodená Mokrá) sa narodila 18.10. 1935 

v Necpaloch. Bola siedma z dvanástich súrodencov. V roku 1955 sa vydala za 
Valenta Šovčíka, s ktorým mala tri deti. Popri práci si dorobila ekonomickú 
školu. Väčšinu svojho pracovného života strávila na Povereníctve palív 
a energetiky (neskoršie Uhoľné a lignitové bane, generálne riaditeľstvo) 
v Prievidzi. Od roku 1990 je na dôchodku. Okrem svojich početných koníčkov 
a záľub (lebo ona robí všetko rada ☺) sa venuje najmä nezištnej pomoci rodine 
i všetkým, čo to potrebujú. ☺ 
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STALO SA – A ČO ĎALEJ? 
(Katolícky kútik) 

 
Poznáte ten pocit, keď máte stále viac a viac práce, ktorá síce aj 

rýchlo odbúda, ale ešte rýchlejšie pribúda? A vy už len ťaháte 
z posledných síl a pred vami sa črtá vysnívaný cieľ – dovolenka... 
A potom sa v jeden deň v takomto stave nič netušiac vrátite z práce 
domov a čaká tam na vás desivé slovo. Nehoda. 
 
Práve to sa stalo mne 26. mája 2016, na sviatok Božieho tela. Naši sa 

s Maťkou vybrali na skúšku do Brna, no namiesto toho skončili v nemocnici. 
Doudieraní, dostláčaní, dobití... Ale živí. A to bolo hlavné. Čo však bude ďalej? 
V tej chvíli nikto toho veľa netušil...    

 
Utrpenie „bez logiky“ 
Prečo sa dejú takéto veci? A keď už sa dejú, tak prečo nie tam, kde by to malo 

istú logiku? Riskantná jazda, prílišné sebavedomie, jazdenie nie podľa 
predpisov... Ťažko sa na to hľadá odpoveď. Možno preto, že na to jasná 
odpoveď ani veľmi nie je. Utrpenie vo svete bude jednoducho vždy – a nikdy sa 
nebude riadiť žiadnou logikou. Už len preto, že svet nie je ani čierny, ani biely, 
ani dobrý, ani zlý. A človek nie je superman. V istej chvíli sa jednoducho 
dostavia dôsledky pôsobenia zla či ľudskej slabosti a kdesi to „vybuchne“. Ako 
to však prijať? 
V jednej zo starozákonných biblických kníh existuje postava, ktorá by nám 

v tomto smere mohla toho veľa osvetliť. Jej meno znie Jób, dnes už 
synonymum pomenovania trpiaceho človeka. Jób je spravodlivý, ale predsa veľa 
trpí. V krátkom čase prichádza o svoj majetok, deti a napokon i zdravie. 
Nerozumie prečo – veď vždy konal spravodlivo a nikomu neurobil nič zlé. Predsa 
však zotrváva v obdivuhodnom postoji: „Pán dal, Pán vzal, nech je Pánovo 
meno zvelebené!“ (Jób 1,20) 
Práve to bolo pre mňa v našom príbehu veľmi silné. Napriek tomu, že sa stalo 

čosi zlé, čo všetkým členom rodiny skomplikovalo život, nikoho som nepočula 
sťažovať sa na Boha či mu vyčítať, prečo to všetko dopustil. Skôr som vnímala 
pohľady upreté smerom dopredu: „Stalo sa, Boh nás zachránil, čo chce od nás 
ďalej?“  

 
Prichádzala jednota 
A to, čo sa dialo, bolo pre mňa osobne obrovskou ukážkou jeho starostlivosti. 

V jednom okamihu sa tí, čo boli ďaleko, s nami zjednotili v modlitbe, a tí, čo boli 
nablízku, prichádzali s ponukou praktickej pomoci. Každý niečo zariadil, vybavil, 
urobil, ale najmä prejavoval empatiu, záujem a súcit. Nebola to len obyčajná 
ľudská zvedavosť. Cítili sme z toho všetkého úprimný záujem o nás.  
A tak sme sa snažili čo najskôr vrátiť do „normálneho života“. Áno, mnohé veci 

sa skomplikovali, pribudli nové povinnosti a úlohy, bolo treba vykročiť spoza 
hraníc seba – ale zároveň si myslím, že sme sa ako rodina (a to nielen v tom 
užšom, ale i širšom význame) oveľa viac zjednotili, obnovili, potvrdili svoju 
súdržnosť a zakúsili silu lásky, ktorá všetko môže zmeniť na dobré.  

 
Viesť dialóg 
Tomáš Halík v jednej zo svojich kníh píše: „Keby som nemeditoval, nemodlil sa, 
keby som vôbec nevedel o Bohu, možno by sa môj život až natoľko nezmenil, 
možno by som nebol nutne horším alebo menej šťastným človekom.  
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Aby bol niekto slušným človekom, nemusí byť nutne veriacim. Ale o čo by som 
určite prišiel, to je uvedomenie si a prežitie nielen toho, že život nie je 
samozrejmosťou, ale darom; ale i toho, že nie je monológom, ale môže sa stať 
dialógom. Áno, práve v modlitbe sa život stáva vyslovene dialógom. A život, 
prežívaný ako dialóg, ako súhra počúvania a odpovedania, sa sám mení na 
modlitbu.“ 
Boh s nami začal i prostredníctvom tejto nehody viesť dialóg na novú tému. 

O čom je? Ako znejú otázky a aké sú odpovede? To si už musí zodpovedať 
každý z nás sám. Pretože napriek tomu, že vec, ktorá sa stala, je z vonkajšieho 
pohľadu pre každého tá istá, vnútorne má pre každého z nás úplne iný význam.  

Začnime teda s Bohom hovoriť. 
Veci, ktoré sa od neho postupom 
času od neho dozvieme, budú pre 
nás všetkých možno veľkým 
prekvapením. 

 
Petra Humajová 

 
„Prvá správa, ktorú nám Boh hovorí 

vždy, keď sa objaví v našom živote, 
znie: ‚Raduj sa, Boh ťa miluje.’ Keď 
sa Boh objaví v našom živote – 
akýmkoľvek spôsobom: rozporuplne, 
s krížom, chorobou, úspechom – vždy 
ho predchádzajú slová: Raduj sa, 
pretože Boh ťa miluje.“ 
 

Pablo Domínguez 

Andres a Tretí Deň: Prístav 
 

(Text piesne, ktorá ma sprevádzala týmto 
obdobím) 

 
Je to tak vzácne, že uprostred búrky 
Ty povieš len slovo a utíchnu vlny 
Klesnú a stratia sa v hlbinách mora 

A niet takej búrky čo môže Ťa zdolať 
  

Vedieš ma k tichým a priezračným vodám 
Tým, ktoré mnohí túžili spoznať 
Dôvera v Teba stráži môj spánok 

A chráni mi srdce a myseľ už zrána 
  

Lebo viem, že si stále so mnou 
Viem, že si pri mne stále 

Viem, že si blízko 
  

Ty si môj prístav 
Ty si môj prístav 

Na tomto mieste som spoznal pravý pokoj 
V bezvetrí a tichu vôkol 

  
Uprostred sveta, čo napĺňa chaos 

Ty vnášaš svoj poriadok, pokoj a radosť 
Je to tak vzácne, že v najťažších časoch 

Kotva mojej duše vydrží nápor 
  

A ja viem, že si stále so mnou  
Viem, že si pri mne stále 

Viem, že si blízko 
  

Ty si môj prístav 
Ty si môj prístav 

Na tomto mieste som poznal pravý pokoj 
V bezvetrí a tichu vôkol 

  
Ty si môj prístav 
Ty si môj prístav 

Stále ten istý hlas ma dvíha z mora 
Starostí a nepokoja 
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TAJNIČKA 
 
„ Pokrok je niekedy práve tým, čo ... (tajnička).“     
                                                                              Pavel Kosorin 

1. Krstné meno organizátora farských plesov - reštaurácia, ktorú projektovala Silvia 
Petrášová. 

2. Európske mesto, ktoré navštívili Weissabelovci – hudobný súbor necpalských 
dôchodcov. 

3. Krstné meno bývalého bojnického nemocničného kaplána - mesto,  v ktorom sídli 
Slovenské komorné divadlo. 

4. Čo predáva Peter Chudý ml. vo Francúzsku? - Chemická značka uhlíka. 
5. Priezvisko necpalského richtára v roku 2015 - šport, ktorému sa venuje Martin 

Humaj. 
6. Banskobystrický pivovar - páli sa na znak konca zimy. 
7. Mesto, v ktorom sa koná festival Verím Pane - mláďa kravy. 
8. Názov prievidzského farského časopisu - najteplejšie ročné obdobie. 
9. Krstné meno prievidzskej primátorky - mesto, v ktorom boli Humajovci v apríli na 

svadbe. 
10. Priezvisko Prievidžana, kapitána slovenskej hokejkovej reprezentácie - slovenské 

kúpeľné mesto so sochou „barlolámača“. 
Maťka Humajová 
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OSEMSMEROVKA 
 
Do nemocnice priviezli učiteľa. Ošetrujúci lekár sa pýta:  
-  Havária? 
- Nie, ... (osemsmerovka 4, 1, 8, 5 písmen).     
 

AZIAT, BAOBAB, BENZÍN, BÚRKA, DAMAN, EGREŠ, ESEJ, FIGURANT, GÉNY, 
HODINÁR, HOMONYMUM, CHUDOBA, IPEĽ, IZÁK, KABELA, KÁVA, KOMÉTA, 
KOLOBEŽKA, KONTEMPLÁCIA, KOPYTO, KÔRKA, KRÁSAVICA, KRASOKORČULIAR, 
KRČMÁRKA, KROJ, LAŇ, LASICA, MARIANNA, MELODRAMATICKOSŤ, MESIAC, 
MLIEKO, MOTOR, NÁRODNOSŤ, NOVINKA, OCHRANA, ORECH, ORGÁN, 
PEDAGOGIČKA, PERO, PIŠTOĽNÍK, PITVOR, PLÁŇ, PLÁŠTENKA, PORADENSTVO, 
POROTA, POTUCHLINA, POVEL, PREFEKTÚRA, RAVIOLA, RECENZIA, REFLEX, 
ROBOTA, RUŽA, RYBA, SANITKA, SEBAKLAM, SEBAVEDOMIE, SEKULARIZÁCIA, 
SENO, SLNEČNICA, SUKŇA, SÚMRAK, ŠATKA, TRÁVA, TRIOLA, TROMBÓZA, 
TRSTENICA, ŤAVA, VRTUĽNÍK, VULGARIZMUS, VÝR, ZÁPAS, ZÁPISNICA, 
ZELENINA, ZORE, ŽALOBA, ŽABA, ŽELEZIARSTVO, ŽENBA, ŽENŠEN, ŽIAČKA 
 

Maťka Humajová 
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AKO SA PÍŠE RECENZIA 
 

Nebojte sa, nejdem vás trápiť nejakým poučným textom 
o správnej štylistike tohto žurnalistického útvaru... Skôr by som sa 
chcela podeliť o dojmy z toho, koľko človeka taká recenzia stojí – 
a aký zhruba často je výsledok toho všetkého ☺. 
 
Keď som po prvý raz zbadala v obchode knihu Bergogliov zoznam 

a prečítala som si na obálke, že aj súčasný pápež František počas diktatúry 
v Argentíne zachraňoval ľudí (názov knihy vo mne evokoval podobný príbeh 
z čias holokaustu, ktorý poznáme vo filmovej podobe ako Schindlerov 
zoznam), bola som fascinovaná. „To fakt? On je taký hrdina?“ Zvedavosť mi 
takmer nedala dýchať. A tak čo sa nestalo, veľké prekvapenie – knihu som 
si kúpila ☺.  
No po tom, ako som ju začala čítať, som zistila, že to nebude žiadna ľahká 

káva... Nielen pre jej obsah, ale i pre mnohé reálie a dejinné súvislosti, ktoré 
boli mne, rodenej Európanke ☺, úplne neznáme a vzdialené. (Našťastie 
aspoň český jazyk nebol nejaký extra problém.) Po prvom prečítaní som 
z nej v sebe mala len akýsi neurčitý obraz a vzdialené „možno raz“...  
To „možno raz“ napokon nastalo zanedlho, pri príprave júnového čísla 

nášho farského časopisu Bartolomej, kde sme sa v rámci Roku 
milosrdenstva tematicky venovali skutku „väzňov vykupovať“. Vedela som, 
že vhodnejšiu knihu na recenzovanie k tejto téme nenájdeme – a že to 
pravdepodobne ani nemá byť kto iný ako ja, kto ju bude recenzovať.  
A tak som sa opäť pustila do čítania... No už nie len tak, prvoplánovo. 

Najskôr som zobrala do rúk knihu Historica, z ktorej sa vďaka stručnému 
vyjadrovaniu a prehľadným mapám dá o dejinách v skratke rýchlo 
naštudovať všetko podstatné, a nalistovala som si heslo „Argentína“. Prešla 
som si vývojom tejto krajiny od najstarších dôb až po súčasnosť a takto 
„vybavená“, začala som opätovne čítať Bergogliov zoznam.  
A zrazu sa mi skutočnosť vynárala v úplne iných rozmeroch. Videla som 

pred očami budúceho pápeža, ako zručne kľučkuje autom v uliciach Buenos 
Aires s „nebezpečným nákladom“ na sedadle. Ako spriada siete umožňujúce 
prenasledovaným uniknúť – siete, v ktorých vlastne nikto netuší, čoho je 
súčasťou; siete siahajúce až do Brazílie, Paraguaja či Uruguaja. Mala som 
pred očami jezuitu Bergoglia, ktorý sa so skupinou disidentov premáva 
priamo pod nosom vlády – ale koná tak šikovne, že nik netuší, čo vlastne 
koná... Keby sa čosi prezradilo, pravdepodobne by sám skončil medzi 
tisíckami tých „desaparecidos“, ktorých tak veľmi chránil.  
Príbehov zachránených je veľa, ale Bergoglio neprezrádza nič. Namiesto 

toho je v roku 2010 už ako kardinál tiež postavený pred súd, aby vypovedal 
ako jeden z podozrivých. Našťastie toto je jedno z tých spravodlivejších 
pojednávaní a Bergoglio z neho odchádza i verejne „očistený“- aby sa o pár 
rokov neskôr stal pápežom...  
Tajomná skladačka sa začína v mojej mysli spájať do zmysluplného obrazu 

a vzniká z nej nasledujúci text: 
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Bergogliův seznam 
(Recenzia knihy Nella Scavu) 

 
Vedeli ste, že okrem Schindlerovho existuje i Bergogliov 

zoznam? Netýka sa síce holokaustu, ale nemenej krutého 
obdobia dejín – vojenskej diktatúry v Argentíne v rokoch 1976 – 
1983. Vo svojej knihe sa mu venuje taliansky novinár Nello 
Scavo. 
 
Keď sa prvýkrát po svojom zvolení objavil 

na balkóne Baziliky sv. Petra v Ríme nový 
pápež, viacerí ľudia v ňom nespoznali len 
„obyčajného kardinála“. Vedeli, že mu 
prináleží i iný titul. Záchranca.  
„Bergoglio ich zachránil mnoho. Viac, než na 

koľko by si on sám spomenul,“ povedal len 
pár hodín po zverejnení mena nového 
pápeža novinárovi Nellovi Scavovi jeho dobrý 
priateľ. A on cítil, že mu nezostáva iné, ako 
dať sa do pátrania. Dostať sa do Buenos 
Aires a odtiaľ sledovať spleť príbehov 
smerujúcich až do Uruguaya a Paraguaya. 
Spočiatku sa mu jeho cesta zdala byť 

zbytočná. Nikto mu nechcel ukázať správny 
smer, narážal skôr na tajuplné mlčanie. 
„Prečo?“ pýtal sa sám seba. Až neskôr, po 
prelomení prvých bariér, sa vynorila 
pravdepodobná odpoveď, ktorú mu potvrdil i 
známy jezuitský teológ Scannone: „Mlčia pápežovi priatelia preto, aby 
neživili podozrenie, že ich prostredníctvom sa Bergoglio snaží vo svoj 
prospech zmanipulovať fakty z rokov diktatúry?“ „Áno,“ odpovedal 
Scannone stručne. 
Diktatúra v Argentíne bola strašná. Vyhlásenie výnimočného stavu, 

žiadne ústavné práva. Zákaz činnosti politických klubov a spolkov, 
nefunkčnosť odborov. Cenzúra tlače. Mučenie sa stalo bežnou praxou na 
získavanie informácií. Jeho súčasťou bola aj metóda systematického 
masového miznutia osôb, ktorá mala vytvoriť atmosféru strachu. 
Odhaduje sa, že počas ôsmich rokov diktatúry sa počet 

„desaparecidos“ (zmiznutých) vyšplhal až na 30 000. Po únose sa 
málokto vrátil späť. Svedkovia hovoria o „letoch smrti“ nad Atlantikom, 
kde vyhadzovali väzňov z lietadiel, o neľudskom zaobchádzaní 
s väznenými, o odoberaní detí narodených vo väzniciach.  
Cirkev ako celok diktatúru odsúdila. Predsa len sa v nej však nachádzali 

aj biskupi a najmä vojenskí kapláni, ktorí s režimom kolaborovali. 
Nepatril medzi nich zdanlivo mlčiaci Bergoglio, v tom čase provinciál 
rehole jezuitov v Argentíne. „Už vtedy človek pochopil, že za jeho  
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neformálnymi spôsobmi, na prvý pohľad skôr naivnými, sa skrýva človek, 
ktorý sa nenechá vodiť zas nos,“ hovorí jeden zo zachránených, novinár 
Alfredo Somoza.  
Bergoglio posielal do Ríma presné správy a osobne pomáhal s útekom 

prenasledovaným. Podľa odhadov pred „zmiznutím“ zachránil približne 
sto ľudí, pričom ďalšie desiatky chránil bez toho, že by o tom vedeli, 
tým, že nad nimi držal „ochrannú ruku“. Iní zas „nezmizli“ len vďaka 
tomu, že zabránil niektorým zatknutiam. Snáď ani nie je potrebné 
dodávať, že to bolo vždy s rizikom ohrozenia svojho vlastného života.  
Kniha Bergogliův seznam je rozdelená do troch častí. Prvá vykresľuje 

atmosféru diktatúry v Argentíne, druhá prináša konkrétne príbehy 
zachránených ľudí, ktoré sa novinárovi Nellovi Scavovi podarilo vypátrať. 
Tretia časť dokazuje, že súčasný pápež (napriek pokusom o obvinenie) 
nenesie žiadnu vinu na dianí počas vojenskej diktatúry. Jej súčasťou je 
i dodatok vo forme doslovného prepisu výsluchu kardinála Bergoglia 
v rámci „Procesu ESMA“ v roku 2010, kde bola dokázaná jeho nevina. 
Bergogliův seznam nie je ľahké čítanie a už vôbec nie rozprávka na 

dobrú noc. Napriek tomu Karmelitánske nakladateľstvo v Kostelnom 
Vydří urobilo v roku 2014 všetkým záujemcom o život pápeža Františka 
vydaním tejto knihy veľkú službu. Prinieslo dôkazy ďalších jeho skutkov 
milosrdenstva, o ktorých možno doteraz takmer nikto netušil. A pápež 
sám o nich pokorne mlčí. 
 
„Tak,“ vydýchnem si, „a je to.“ Som ako-tak spokojná. Text ešte párkrát 

upravím, kým ho napokon definitívne odošlem... Vyjde časopis a ja 
čakám.  
Čakám a čakám.  
Ticho.  
„Hm, že by to predsa len nebol ktovieaký text?“ premýšľam. „Ale veď to 

je taká zaujímavá téma...“ A tak sa začínam pýtať potenciálnych 
„čitateľov“: „A čo hovoríš na tú knihu Bergogliov zoznam?“ „A to mám 
odkiaľ poznať?“ „Písala som o nej teraz v Bartolomeji.“ „Hej? To som 
nečítal.“ 
Nevadí, ide sa ďalej. „Čo myslíš, bol ten text napísaný dobre?“ „Tá 

recenzia? Videla som to tam, ale nemala som čas, zatiaľ som to 
preskočila.“ No nič, takže ani tu som neuspela. 
„Čítali ste tú recenziu?“ „Hej.“ „A bolo zo zrozumiteľné?“ „Ale hej...“ 
A viac som sa nedozvedela ☺. Možno práve chýbajúca spätná väzba na 

vec, do ktorej som vložila toľko energie, ma podnietila posunúť ten text 
ďalej Vám, milí čitatelia - aby bol z neho ešte aspoň aký-taký úžitok.  
A teraz sa Vás už len pýtam: Tak ako ste na tom? Dočítal sa niekto 

z Vás až sem ☺? 
 

Petra Humajová 
Obrázok: http://www.martinus.sk/ 
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KEĎ ODCHÁDZA TRIEDA... 
 
Keď učiteľovi po piatich rokoch odchádza trieda – hoci aj nie tá 

„vlastná“ -, nie je to len tak. Toľké spoločne prežité chvíle, najmä ak boli 
prežité príjemne, nedajú človeku zostať ľahostajným. Aj mne tento rok 
jedna z takých tried odišla. Žiaci v nej neboli bezproblémoví, ale boli vy-
chovaní. A tak keď i čosi vyviedli, bolo to skôr zo šibalstva ako zloby. Do-
bre sme si rozumeli. A rozlúčila som sa s nimi nasledujúcim listom: 

 
ZŠ Koš 22. júna 2016 

Milí moji deviataci! 
 
Ja, predpokladám že učiteľka s najväčším rekordom odučených hodín vo Vašej 

triede, slávnostne prehlasujem, že sme spolu prežili 5 školských rokov skladajúcich 
sa z 10 mesiacov, z ktorých každý mal 4 týždne a my v rámci nich priemerne 7 vyu-
čovacích hodín. Ak dobre rátam, spolu by to malo byť približne 1 400 hodín, ktoré 
sme strávili snahou o Váš (a zároveň i môj) intelektuálny i osobnostný rast. A keďže 
svitol ten osudný, náš posledný spoločný deň D, patrilo by sa mi poďakovať. 

 
Ďakujem Paťke za každodenné šírenie dobrej atmosféry v triede; za to, že bola 

vždy aktívna a ochotná spolupracovať; že sa človek mohol na ňu spoľahnúť pri prí-
prave akéhokoľvek podujatia a že na záver hodiny za vysvetlené učivo vždy nahlas 
poďakovala ☺.  

 
Ďakujem Vladke za to, že na mojich hodinách bola neustále pozorná a tichá, že 

ma tešila svojimi znalosťami pravopisu a pomohla mi objaviť časť rodiny, ktorú som 
doteraz nepoznala (naše staré mamy sú sesternice ☺). 

 
Ďakujem Maťovi, že úspešne pokročil vo svojom boji s tvrdohlavosťou a z roka na 

rok bol na hodinách stále viac ochotný spolupracovať. Ďakujem mu za rozšírenie 
obzorov týkajúcich sa ríše zvierat, najmä sveta koní, za aktívne a pozorné vnímanie 
literárnych textov či filmových diel. Pri čítaní ukážok bola na jeho zaujatosť radosť 
pozerať ☺. 

 
Ďakujem Simonovi za to, že aj napriek občasným neúspechom chodil po škole 

stále s úsmevom na tvári a statočne bojoval s pravopisom i inými komplikovanými 
vecami - a nenahneval sa až tak veľmi, keď som mu na vysvedčení zo slovenčiny 
uzavrela známku, ktorú nechcel ☺. 

 
Ďakujem Dominike za jej večnú aktivitu, zanietenosť a zápal, za články do škol-

ského časopisu i reprezentáciu školy.  I vďaka nej mal človek pocit, že je pre koho 
sa na hodinách slovenčiny i dejepisu snažiť. 

 
Ďakujem Lenke za jej početné podnetné a miestami i provokatívne otázky, ktoré 

by mi nikdy ani na um nezišli a vďaka nej som bola nútená hľadať na ne odpovede; 
za to, že sa nikdy nenechala len tak odbiť a podnecovala človeka hľadať. 

 
Ďakujem Miške za živý príklad toho, ako sa človek môže neustále zlepšovať a 

rásť, ale i za jej vtipné básničky, aktivitu na hodinách a zápal na dejepise, vďaka 
ktorému mal človek oveľa väčšiu chuť tento predmet učiť.  

 
Ďakujem Marekovi za to, že mi ukázal, ako funguje „malý podnikateľ“ (ako som si  
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ho v duchu už v 5. ročníku nazvala), ktorý všetko vybaví, vyrieši a presadí a nikdy 
sa len tak ľahko nevzdá. Ďakujem mu aj za spoločnosť raz v čakárni u zubárky ☺.  

 
 Ďakujem Lukášovi za to, že 
hoci sú mu slovenčina a dejepis 
– čo sa týka záujmu – na míle 
vzdialené, trpezlivo a bez neja-
kého extrémneho vyrušovania 
druhých zvládol absolvovať oba 
tieto predmety. 
 
 Ďakujem Dominikovi za to, že 
postupom času dokázal zlepšiť 
svoje známky i správanie, dával 
na hodinách čoraz väčší pozor 
a zapájal do vyučovacieho pro-

cesu svoj dar logiky, ktorý mnohé veci (nielen) jemu samotnému uľahčil.  
 
Ďakujem Monike za to, že pri mne až tak veľmi nestresovala a svoje vedomosti 

obohacovala, podieľala sa na tvorbe pekných projektov a človek sa na jej vedomosti 
pri písomkách mohol spoľahnúť. 

 
Ďakujem Ninke za jej príkladný prístup nielen k učivu a škole, ale i k učiteľom 

a žiakom; za nádhernú úpravu v zošitoch, pravidelné zdokonaľovanie 
a následne zúročovanie vedomostí a schopností. Ďakujem jej i za to, že keď Paťo 
čosi vyviedol, mohla som sa spolu s ňou na tom družne schuti zasmiať ☺. 

 
Ďakujem Paťovi za každodenné obveseľovanie triedy; za to, že všetko opravil, 

priniesol, preniesol, zapojil, odniesol, upratal, zložil i vyložil... Za to, že v škole vyni-
čil všetky sršne a osy, ktoré si dovolili ohrozovať jeho spolužiačky, že mi každý deň 
držal miesto v autobuse a ako šiestak mi raz dokonca ponúkol i odvoz na tyči svojho 
bicykla ☺.  

 
Ďakujem Ondrejovi za to, že hneď na našej prvej spoločnej hodine povedal vtip, 

ktorý rozosmial celú triedu; za to, že sa aktívne zapájal do aktivít na hodinách deje-
pisu a že keď v deviatom ročníku zabudol peniaze na pracovné zošity, bežal po ne 
domov späť do Sebedražia ☺. 

 
Ďakujem Tomášovi za to, že vždy okolo seba šíril úsmev; že ma naučil rozlišovať 

srnu od lane a zastal sa ma vždy, keď niekto po mne na tabuli nevedel niečo prečí-
tať, tvrdiac, že je to napísané pekne ☺. 

 
Ďakujem Peťovi za to, že na mojich hodinách zväčša nespal (hoci na jednej sa mu 

v piatom ročníku nechtiac zaspať podarilo), že na nich nedvíhal telefóny (hoci jeden 
počas slovenčiny veru aj zdvihol) a že mi spolu s Paťom ochotne obsadzoval miesto 
v autobuse.  

 
Ďakujem Stellke za to, že mi ukázala príklad všestranného uplatnenia nadania; že 

napriek početným vymeškaným hodinám učivo vždy dobehla a dosiahla i prvých 
100% na monitore v mojej učiteľskej kariére ☺.  

 
Celej triede ďakujem za to, že som Vás mohla so sebou kamkoľvek zobrať. Či už  
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to bola príroda, múzeum, knižnica alebo kostol, vždy ste sa vedeli správať a na pod-
ujatí i vytrvať. Ďakujem Vám za to, že na hodinách vo Vašej triede nevychádzala 
moja príprava nazmar, že som sa u Vás vždy mohla cítiť uvoľnene a slobodne a 
dosýtosti sa nasmiať; a že ste ma obohatili pamätnými výrokmi, ktoré si budem už 
navždy pamätať ☺.  Čo najkrajšie chvíle v ďalších krokoch života Vám želá 

 
Vaša učiteľka slovenčiny a dejepisu  

 
A veru ma aj oni prekvapili... Nielen ďakovnými slovami  v príhovore, ale 

i obrovskou kyticou, ktorú som ledva niesla domov... Som rada, že som 
v školstve mohla zažiť i čosi také, ako bolo učenie v triede 9.B ☺. 

 
Petra Humajová 

 
ŽIVOT UČITEĽA V STATUSOCH 

(Pokračovanie ôsme...) 
 

18. september 2015 
Naši školskí „neandertálci“ ☺. (Dnes v Múzeu praveku v Bojniciach.) 
 
27. september 2015 
Opakujeme so šiestakmi vzory podstatných mien. Ale keď mi v päťminútovke aj 

po týždni opakovania niekto tvrdí, že podstatné meno „zatmenie“ je vzor „pes“... Už 
k tomu asi nemám viac čo dodať. Iba slovami Simy Martausovej: „Chce sa mi pla-
kať a smiať...“ ☺ 

 
30. september 2015 
Dnes na začiatku hodiny pristúpila ku mne malá piatačka. Myslela som si, že sa 

ide ospravedlniť, no ona namiesto toho s dôležitým výrazom na tvári prehlásila: 
„Pani učiteľka, ja som vás ešte nevidela sa mračiť!“ ☺ No veď chvalabohu ☺. 

 
3. október 2015 
S mojimi babami z triedy v lesoparku ☺. (Prvýkrát v živote som videla selfie tyč. 

Ani som nevedela, že čosi také existuje ☺. A vraj učiteľ sa od žiakov nemôže nič 
naučiť... No to by som sa na to pozrela ☺!) 

 
13. október 2015 
 
Ako sa dnes moji žiaci vyhli písomke ☺ 
 
Zvoní. Vchádzam do triedy s „tajným plánom“. V jednom kuse tu ktosi čosi nemá. 

Úlohy si nerobia. A naposledy boli takí roztatárení, že ťažko bolo vôbec nájsť koho-
si, kto aj dáva pozor. Takže to, čo by sme pri troche pozornosti dokázali spraviť za 
desať minút, sme nestihli ani za dvadsaťpäť. Tak to dostali za úlohu dokončiť.  

Doma som si z toho pripravila písomku. Skontrolujeme si to, následne všetko za-
tvoria - a ide sa písať. To bol môj plán. Samozrejme s predslovom, že tomu ich za-
búdaniu nie je konca kraja a nosiť si na hodinu všetky pomôcky by mohlo byť priaz-
nivým začiatkom ich úspechu. 

A teraz prichádza tá chvíľa. Vchádzam do triedy a už sa sypú ospravedlnenia - 
podľa očakávania. Niektorí si pracovný zošit zabudli a iní to „nevedeli“. Tentoraz to 
nejako extra nekomentujem, veď mi o chvíľu ukážu, ako strašne to nevedeli - aku-
rát že o tom ešte netušia ☺. 
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Lenže čo to? Idem si otvoriť svoj pracovný zošit, hrabem sa v kope prinesených 
pomôcok... Niet ho. Zborovňa je kúsok od triedy, tak si ho tam bežím vziať. Hľa-
dám... Ani tam ho niet! A tak zisťujem, že asi po druhý raz za šesť rokov svojej uči-
teľskej praxe som si čosi zabudla doma - a to práve vo chvíli, keď chcem iným dať 
„príučku“ súvisiacu s ich zabúdaním ☺. No čo sa dá robiť. V takejto situácii rečniť o 
danej problematike by bolo asi dosť odveci.  

A tak sa písomka nekonala. Prežili sme spolu klasickú hodinu a žiaci ani netušili, 
čo ich práve minulo. Alebo že by hej ☺? Na rozdiel od predchádzajúcej hodiny boli 
totiž priam neuveriteľne dobrí... Tuším sa im predsa len aktivoval nejaký ten „žiacky 
šiesty zmysel“ ☺. 

 
19. október 2015 
 
Na čo je učiteľovi dobrý Facebook ☺ 
 
Chystám sa na zajtrajší dejepis u šiestakov - aha, veď už som dobrala pravek. 

Ohlásila som im písomku, či nie? V hlave čierna diera... Totálne okno... Nezjavuje sa 
nič. 

No čo sa dá robiť, asi sa budem musieť pripraviť na obe verzie hodiny - s písom-
kou i bez nej. (Áno, viem, žiaci majú byť vždy pripravení, a tak ďalej, a tak ďalej - 
ale kto učí, vie aká je realita a ja to práve počas prvej veľkej písomky nechcem až 
tak veľmi riskovať ☺.) 

Prihlasujem sa na fb - a tam ma už čaká správa od môjho žiaka: „Pani učiteľka, a 
to sa na tú písomku máme učiť aj tie hodiny času?“ Bingo! Písomku som ohlásila ☺. 
Konečne mám vo veci jasno ☺. Nech žije Facebook ☺! 

 
20. október 2015 
Pre všetkých, ktorí majú v súvislosti so mnou ešte stále pochybnosti o tom, či žiaci 

môžu rešpektovať aj tak „mladistvo vyzerajúcu učiteľku“ - dnešná otázka môjho 
žiaka: „Pani učiteľka, a vy tu už koľko učíte? Zo dvadsať rokov?“ ☺ 

 
22. október 2015 
Odpovedať na túto otázku správne dnes už nie je samozrejmosťou - tak aspoň 

nejaké ukážky z mojej triedy ☺: „Biblia, posvätná kniha kresťanov, rozpráva príbehy 
o stvorení sveta. Ako sa volali prví ľudia na Zemi, ktorých podľa Biblie stvoril Boh?“ 
„Cyril a Metod.“ alebo „Skýti a Kelti.“ No to sú mi novinky ☺! 

 
A trochu z iného súdka: „Čo tvorí geografickú sieť?“ „Rovnobežky a kolmice.“, 

resp. „Rovníky a poludníky.“ ☺ 
 
11. november 2015 
Opravujem písomky z dejepisu: „Napíš aspoň päť vecí, ktoré vieš o Konštantínovi 

a Metodovi.“ Odpoveď siedmaka: „Boli bratia, vymysleli hlaholiku, Metod bol arcibis-
kup, Konštantín zomrel na chorobu, rozdávali vieru.“ ☺ Mne sa to vyjadrenie 
„Konštantín zomrel na chorobu“ náramne páči ☺. 

 
19. december 2016 
Vysvetľovala som piatakom, že z rodokmeňa sa môžeme dozvedieť, kto boli naši 

predkovia a aké boli medzi nim vzťahy - kto bol čí syn, brat, dedko... Ale ako tak 
čítam tie odpovede v písomkách, vidím, že deti si veci aj tak vysvetľujú po svojom 
☺. Otázka: „Na čo nám slúži rodokmeň?“ Odpoveď: „Kto bol koho čo a tak, ako sa 
mali radi.“ ☺ 
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Iná odpoveď: „Rodokmeň je ja s bratom, potom ide mama s ocom, ich rodičia, 
našich babiek mamy, otcovia a tak ďalej to ide.“ ☺ 

 
A ešte jedna odpoveď za všetky drobné ☺: „Čo sú exponáty?“ „Exponáty sú ne-

zmyselné veci, napr. bomby.“ ☺ 
 
9. február 2016 
Keď si siedmaci mýlia pojmy „mena“ a „menu“... „Čo boli florény?“ „Peňažné me-

nu.“ ☺ 
 
A ďalší „vyjadrovací bonus“: „Charakterizuj aspoň troma vetami vládu Žigmunda 

Luxemburského.“ Odpoveď žiačky: „Bol vzdelaný. Ovládal niekoľko jazykov. Zaslúžil 
si viacero reforiem.“ 

 
No a toto je top :-)! „Vysvetli pojem koncil.“ „Zhromaždenie najvyšších hostincov 

katolíckej cirkvi.“ ☺ (V poznámkach sme mali slovo „hodnostárov“.) 
 
Iná odpoveď na tú istú otázku: „Že sa skončila nejaká vec.“ ☺ 
 
14. február 2016 
Koľko rokov má dnes naša Maňa? No predsa neuveriteľných 19 ☺! Želáme (si) 

všetko najlepšie, najmä veľa dobrých podnetov a veľa starostlivých čitateľov ☺! 
 
18. február 2016 
Ďakujem za krásne osobné i virtuálne priania všetkým, čo ma stretli, zavolali mi či 

napísali; všetkým, ktorí si privstali len preto, aby mi prví zagratulovali (že, Maťka 
☺?); ale i tým mojim deťom v triede, ktoré mi na tabuľu nakreslili srdce a po vstupe 
do triedy ma zasypali kopou nastrihaného papiera a zaspievali mi „Happy birthday“ 
☺. Vďaka Vám všetkým sa tento deň pre mňa stal ozaj výnimočným ☺! 

 
8. marec 2016 
Keď som si dnes cestou z práce kupovala lístok v autobuse, šofér zrazu vytiahol 

cukrík, podal mi ho a povedal: „Všetko najlepšie k Medzinárodnému dňu žien!“ ☺ 
Rovnako obdaroval i moje kolegyne. Zdá sa, že galantnosť, zdvorilosť a úcta sú 
predsa len ešte stále súčasťou tohto sveta ☺. Vďaka, pán šofér ☺! 

 
17. marec 2016 
Myslela som si, že pri čítaní dynamických opisov sa až tak nezasmejem... Ale veru 

som sa zasmiala: „Ako postaviť pevný bazén. Na pevný bazén potrebujete dobré 
počasie, ale aj tieto nástroje: rýľ, lopatu, motyku, hrable, krompáč pre prípad kame-
nia v hline, plechové steny, piesok, bazénovú fóliu, betón, čerpadlo a hrubú hadicu 
pre rýchlejšie naplnenie bazéna.“ ☺ 

 
Niektorí zvolili priam detailný opis postupu - toto je téma Maľovanie veľkonočného 

vajíčka: „Vyberieme vajce z chladničky, položíme ho na stôl, sadneme si a začneme 
robiť.“ A ďalší do toho pridali i pocity: „Potom ho vyfúkneme. Môže sa nám pri tom 
zatočiť hlava.“ 

 
Práve mi zišiel na um náš dialóg, keď sme nečistopis začali pripravovať v škole: „A 

nemôžeme si to napísať doma?“ „No to určite nie! Vy si nepamätáte, ako to dopadlo 
minule? Ako som všetky tie vaše slohy našla na internete a i tak ste ich museli pre- 
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prerábať - a ešte na ťažšiu tému? To veru nie, pred týmto rizikom vás teraz ochrá-
nim!“ A oni „pokorne“ na to: „Veru, bolo to tak... A xy...“ (meno nezverejním) „...nie 
že by sa aspoň tváril, že ten sloh ozaj písal, ale začal sa nahlas rozčuľovať, že z tej 
stránky, kde ste to našli, to on vôbec nemal!“ ☺ 

 
31. marec 2016 
Úryvok zo siedmackého čitateľského denníka - úprimnosť nadovšetko :-): „Mňa 

veľmi prekvapilo to, že podľa knihy som si myslel, že v tej knihe bude viacej strán a 
bolo to len 91. Ďalej som si myslel, že to budú oveľa dlhšie rozprávky, ale nie sú, sú 
maximálne na 5 strán - a to som si myslel, že bude tiež dosť, ale nebolo, pretože tie 
písmenká boli dlhé a veľké a k tomu veľmi rozťahané. A aj sa priznám, že som nečí-
tal rozprávku na poslednej strane.“ ☺ ☺ ☺ 

 
13. apríl 2016  
Keď deviatak v písomke bez rozmýšľania odpíše odpoveď od spolužiačky... „Čo je 

generačný román?“ „Zachytáva život viacerých generácií. Zachytáva dlhší časový 
úsmev.“ (Malo byť úsek.) ☺ 

 
29. apríl 2016 
Včera som v rámci dejepisu a témy barokové umenie vzala siedmakov na pre-

hliadku nášho prievidzského piaristického kostola. Oni mali najväčšiu radosť z toho, 
že ma páter Marek „donútil“ vyliezť na kazateľnicu a mohli si ma tam odfotiť, mňa 
zas najviac pobavila veta zo slohu, ktorý som im dnes o tejto prehliadke dala napí-
sať: „Potom nám pani učiteľka predstavila kostol, akoby sme boli u nej doma.“ ☺ 
Že by ☺? Tak teda vitajte ☺! 

 
Iné vtipné úryvky - napr. u jedného žiaka páter Marek mimoriadne zabodoval. 

Hádajte čím ☺: „Bol veľmi milý a ešte aj vtipkoval. Ukazoval nám bohostánok, ako 
sa máme správať v kostole a ešte mi aj dovolil fotiť.“ 

 
„Všetci chceli ísť hlavnými dverami, ale učiteľka povedala, že máme ísť dverami 

vedľa. (...) Keď sme vošli, na prvý pohľad to nebolo veľké, ale keď sme si odložili 
tašky a vošli sme do hlavnej miestnosti, to bolo extra veľké.“ ☺ 

 
„Potom sme mali rozchod a išiel som na kebab, ale bez rajčín, tie nemám rád.“ 
 
„Keď sme dokončili úlohy, tak sme išli do podzemia. Tam bola miestnosť. V tej 

miestnosti sa šmýkalo. Tam som aj padol.“ ☺ 
 
2. máj 2016 
Určujeme si dnes so siedmakmi na slovenčine gramatické kategórie. Pohodička, 

práve je pri tabuli žiak, ktorý sa v problematike celkom dobre orientuje... Keď tu 
zrazu - nevie si spomenúť na druhy podstatných mien. A ja v snahe rýchlo mu na-
povedať hovorím: „No veď akostné a...“ Vzápätí sa zarazím a prichádzam na to, že 
menujem druhy prídavných, nie podstatných mien. A tak sa opravujem: „Nie akost-
né, to sú prídavné mená. Chcela som povedať abstraktné a...“ Žiak v prvej lavici sa 
na mňa pobavene pozrie a zvolá: „Pani učiteľka, vy ste sa prvý raz pomýlili!“ Ná-
sledne mávne rukou a dodá: „Ale jeden raz... To nevadí.“ Ešte ani nestačím zarea-
govať a jeho hlasné myšlienkové pochody pokračujú: „Ale viete poriadne dobre tú 
slovenčinu. To ste sa koľko biflili?“ Povedať čosi „múdre“ na toto... To sa už jedno-
ducho nedalo ☺. 

Píše sám život, zaznamenáva Petra Humajová 
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RECEPTY 
 

Osie hniezda 
 

20 dkg hladkej múky „špeciál“, 13 dkg 
„Hery“ (Palmarín), 2 vajcia, štipka soli, 1 ½ 
dkg kvasníc, ½ dcl mlieka, trošku cukru do 
kvásku, 15 dkg kryštálového cukru, 10 dkg 
mletých orechov 

Z múky, Hery, žĺtkov, trošky soli a kvásku 
zamiesime cesto, rozdelíme ho na dva 
bochníky a prikryté dáme do chladničky, 
kým pripravíme plnku: z bielkov šľaháme 
sneh, pridávame cukor, ušľaháme do tuha, 
potom primiešame orechy. Bochníčky 
rozvaľkáme na pás široký asi 20 – 25 cm, 
natrieme polovicou plnky, zatočíme ako roládu a ostrým nožom krájame asi na 1 cm 
široké kolieska (ak treba, hneď na ruke upravíme do kruhu), ukladáme na papierom 
vyložený plech, boky potrieme rozšľahaným vajíčkom a do ružova upečieme. 
Vychladnuté jemne pocukríme. 

 

Rýchle jablkové rezy s makom 
 

30 dkg jabĺk, 30 dkg polohrubej múky, 7 dkg 
mletého maku, 2 dcl mlieka, 1 – 2 polievkové 
lyžice rumu, 1 prášok do pečiva, 16 dkg 
kryštálového cukru, 2 vajcia, 1 ½ dcl oleja. 
Jablká nastrúhame, ostatné suroviny vo 
vandlíku spolu premiešame, nakoniec pridáme 
jablká. Dobre premiešané cesto rozotrieme na 
plech vyložený papierom na pečenie 
a upečieme. Vychladnutý koláč potrieme 
ríbezľovým džemom a polejeme čokoládovou 

polevou. 
 

Bratislavský ovocný koláč 
 

30 dkg polohrubej múky, 20 + 5 dkg kryštálového cukru, 4 vajcia, 2 polievkové 
lyžice marhuľového džemu, 3 polievkové lyžice oleja, 2 dcl mlieka, 1 čajová lyžička 
sódy bikarbóny, hrsť posekaných orechov 

20 dkg cukru, 4 žĺtka a trošku 
z odmeraného mlieka šľaháme, pridáme 
džem, olej, zvyšné mlieko, dobre 
prešľaháme, primiešame múku so sódou 
bikarbónou, tuhý sneh vyšľahaný zo 4 
bielkov a 5 dkg cukru a posekané orechy. 
Spolu dobre premiešame, dáme na 
vymastený, vysypaný plech. ma vrch uložíme 
ovocie (najlepšie sú zavárané višne) 
a pečieme. Po upečení ešte horúci koláč 
polejeme polevou: 8 dkg masla, 20 dkg 
preosiateho práškového cukru miešame nad 
parou, pridáme 3 polievkové lyžice vody a 1 polievkovú lyžicu kakaa (môžeme 
pridať trošku rumu), všetko spolu dobre prehrejeme a polejeme koláč. 

 

Recepty vyskúšala, vylepšila a dobrú chuť všetkým želá Filka Petrášová 
Recepty z predchádzajúcich čísel časopisu MAŇA nájdete na www.casopis-mana.sk  
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Z ARCHÍVU 
 

Leto je časom, kedy sa nám možno podarí nájsť si viac času na čítanie. 
V rubrike Z archívu vám ponúkam charakteristiky dvoch literárnych 
postáv, ktoré ma zaujali ako žiačku 7. a 8. ročníka základnej školy.  

 
Pollyanna 

(Charakteristika literárnej postavy) 
 

Táto literárna postava, ktorú by som chcela 
charakterizovať, je dielom dvoch autoriek: pani 
Porterovej a pani Smithovej. 
Pollyanna žila po smrti svojej matky a otca 
u svojej prísnej tety Polly. Musela sa podrobiť jej 
príkazom. Dostala izbu, v ktorej bolo v lete dusno 
a v zime zas strašne chladno. No ona všetko 
prijala s radosťou. Hrala totiž hru radosti, ktorú ju 
naučil hrať jej otec. Hra spočívala v tom, že vo 
všetkom zlom musel človek nájsť niečo dobré, 
v škaredom pekné.  
Pollyanna vôbec nepatrila medzi krásavice. Bola 
štíhla, mala husté svetlé vlasy a pehavú drobnú 
tváričku. Oči mala veľké, ústa maličké. Drobný 
noštek dotváral jej tvár. No i napriek tomu sa vždy 
snažila vyzerať čo najlepšie.  
Veľmi rada rozprávala a svojou hrou radosti 
zmenila mestečko Bellingswild na mestečko pln 
šťastných ľudí. Pani Snowová, ktorá bola celý život 
pripútaná k posteli, sa začala tešiť, že môže hýbať 
aspoň rukami a začala robiť ručné práce. Jej dcéra 

Milli sa tešila, že už nemusí matku toľko opatrovať a začala pracovať. Teta Polly 
dovolila Pollyanne, aby si chovala psa a mačku, čo bol veľký zázrak. Pani 
Paysonovú dala Pollyanna znovu dokopy s jej manželom. Čudáka Johna 
Pendletona zmenila na nepoznanie. Dokonca si aj adoptoval chlapca zo 
sirotinca. Doktor Chilton sa vďaka nej oženil so svojou láskou. A to ani zďaleka 
nie je všetko. Kam Pollyanna vstúpila, tam prišla i radosť.  

Po nehode nemohla Pollyanna chodiť, ale ona bola rada, že už stihla toľkým 
pomôcť. Doktor Chilton ju napokon vyliečil. Neskôr sa často stretávala s ľuďmi, 
ktorí tiež nemohli chodiť. Mnohí ju odmietali a nechápali, že práve ona im môže 
najviac rozumieť. No ona – plná optimizmu – zvládla každú situáciu a všetci 
ľudia si ju obľúbili.  

Pollyanna sa snažila každému pomôcť. Často jej pri tom pomáhali aj jej deti 
a manžel. No ona nemala rada len ľudí, ale aj zvieratá a prírodu. Každého si 
vážila.  

Táto literárna postava by mohla byť vzorom pre každého človeka a potom by 
sa svet zmenil na nepoznanie. Neboli by vojny, hlad a chudoba, ale šťastní 
ľudia, ktorí by si navzájom pomáhali. 

 
(1998) 
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Allison 
(Charakteristika literárnej postavy) 

 
Veľmi rada čítam knihy zo série Medzi nami 

dievčatami od spisovateľky L. E. Blair. Spomedzi 
hlavných postáv ma upútala najmä Allison. 

Allison Cloudová je pôvodom Indiánka z kmeňa 
Chippewov. Má vysokú štíhlu postavu a je 
neobyčajne krásna. Hlavu jej zdobia husté čierne 
vlasy po pás, ktoré nosí takmer vždy rozpustené. 
Najlepšie sa cíti v džínsach a vo vlnenom pulóvri.  

Na nižšej Bradleyho strednej škole sa spoznala 
s Randy, Sabrinou a Katie. Stala sa z nich nerozlučná 
štvorica. Trávia spolu všetok voľný čas a vždy po 
škole navštívia cukráreň u Fitzieho.  

Allison je nesmierne tichá a hanblivá. Veľmi ju 
prekvapilo, keď si ju časopis Belle vybral za modelku 
do nasledujúceho čísla. V škole sa učí veľmi dobre. 
Často doučuje svojich spolužiakov, ktorým to veľmi 
nejde. Má aj mladšieho brata Charlieho a sestru 
Baret. Na svojho brata musela pred narodením sestry 
často dozerať. Veľmi jej to vadilo, lebo nemala ani 
chvíľu času na seba. Na radu svojej priateľky sa 
o tom porozprávala so svojou mamou a všetko sa 
vyriešilo. Bratovi zohnali vychovávateľku a Allison 
mala konečne čas na svoje záľuby. Medzi ne patrí aj písanie básní. Často si sadne 
k obloku, pozerá sa do záhrady a vytvorí krásne diela. Priateľky ju prezývajú 
„chodiaca encyklopédia“. Vie o všetkom, na čo sa jej spýtajú.  

Allison aj rada číta. Veľmi jej záleží na našej planéte a prírode. Veď aj jej 
priezvisko pripomína prírodu. V preklade znamená „oblak“. Allison v škole urobila 
slávnosť, výťažok ktorej bol venovaný na ekologický projekt. Často chodí aj do 
rezervácie kmeňa Chippewov, spoznáva ich život a tradície. 

Allison je mojou obľúbenou postavou. Verím však, že príklad z nej si berú aj iné 
dievčatá. 
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„Pán čašník, pán čašník, máte zapchaté 
uši?“ 
„Moment, spýtam sa v kuchyni.“ 

☺ 
„Zajtra večer na koncerte budem hrať 

len a len pre teba,“ hovorí huslista 
svojmu dievčaťu. 
„To je od teba milé... Ale nezúfaj, 

možno tam príde i niekto ďalší!“ 
☺ 

„Moja dcéra odchádza na rok do 
zahraničia, aby sa zlepšila v speve.“ 
„To vás ale muselo stáť peňazí!“ 
„Vlastne ani nie, na celú čiastku sa 

zložili susedia.“ 
☺ 

„Jean, kedy začína večierok?“ 
„Obávam sa, že už začal, pane.“ 
„Skutočne? Tak prečo tam ešte nie 

som?“ 
☺ 

Syn príde zo školy a hovorí: 
„Mami, dnes sme písali najkratšiu 

písomku. Len som začal a už som bol 
v koncoch!“ 

☺ 
„Čo hovoril otec na tú päťku?“ 
„Nič, iba mávol rukou.“  
„Tak to máš dobré.“  
„Ani by som nepovedal. V ceste jej stála 

moja hlava.“ 
☺ 

Koncom 16. storočia sa v talianskej 
Cremone vyskytli na jednej ulici tri 
rodiny, ktoré sa už roky zaoberali 
výrobou huslí. Pred domom Amatiovcov 
bola veľká ceduľa: „Najlepšie husle 
v Taliansku.“ 
Neďaleko pred domom Guarneriovcov 

stála ešte väčšia a honosnejšia tabuľa: 
„Najlepšie husle na svete.“ 
Na konci ulice bola dielňa Antonia 

Stradivariho a na jej dverách si 
okoloidúci mohli prečítať malú ceduľku: 
„Najlepšie husle na tejto ulici.“  

☺ 
Povzdychne si v nebi jeden svätec:  
„Človek sa celý život snaží, a nakoniec 

z neho urobia len ľubovoľnú 
spomienku...“  

☺ 

Na večierku sa jednej dáme chváli istý 
plukovník: 
„Môj pradedo bojoval s Garibaldim, môj 

dedo bojoval v 1. svetovej vojne, môj 
otec v 2. svetovej vojne a ja v Indočíne. 
Čo na to hovoríte?“ 
„Mám pocit, že ste dosť neznášanlivá 

rodina.“ 
☺ 

Na začiatku školského roka priviedol 
poslanec po prvý raz svojho syna do 
školy a hovorí učiteľke: 
„Budete učiť môjho syna. Keď s ním 

nebudete spokojná, môžem vás dať 
preložiť na inú školu!“ 

☺ 
„Na tvojom aute nie je stierač.“ 
„To viem. Odmontoval som ho, pretože 

policajti tam vždy niečo zastrčia.“ 
☺ 

V natieračskej firme dali mladíkovi 
veľkú plechovku s farbou. V prvý deň 
natrel 300 metrov plotu. Druhý deň 150 
a tretí deň už iba 50 metrov plotu. 
Majster sa hnevá: 
„Ako to, že natieraš každý deň menej?“ 
„Keď ja to mám stále ďalej k tej 

plechovke s farbou...“ 
☺ 

Malý chlapec zastaví na ulici staršieho 
pána: 
„Boli by ste taký láskavý a zapálili mi 

fajku?“ 
„Chlapče, ako môžeš žiadať čosi také?“ 
„Keď ja sa nesmiem hrať so 

zápalkami...“ 
☺ 

Príde muž do francúzskej reštaurácie 
a poriadne sa naje. Po hostine k nemu 
pristúpi čašník so slovami: 
„Ráčite zaplatiť?“ 
„Beriete perly?“ 
„Áno, iste.“ 
„Tak mi ešte prineste trikrát ustrice – 

a držte mi palce.“ 
☺ 

Učiteľ sa v škole rozčuľuje: 
„Dobre viete, kde je v meste aká 

krčma, ale že by ste vedeli, kde je 
gotický Kostol sv. Jakuba, to nie!“ 
Z triedy sa ozve: „Ale vieme... Hneď 

oproti krčmy U Nováka.“ 


