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NOVINKY Z RODINKY 
Počas  Vianoc  sa  Maťka  Humajová  vrátila  do 

starých čias a 26. decembra chodila koledovať  
spolu  so  skupinkou  mladých  ľudí 
z prievidzského  farského  kostola.  Vyzbierané 
peniaze  boli  zaslané  na  účet  Dobrej  noviny, 
ktorá  ich použije pre rôzne rozvojové projekty 
v Afrike. 

Filomena  Petrášová  oslavovala  svoje  meniny 
klasicky  27.  decembra.  V tento  deň  sa  u nej 
zišla  celá  rodina  –  od  pravnúčat  až  po 
súrodencov a švagriné. 

Martin Šutinský st. sa 6. januára dožil svojich 
40.  narodenín.  Spolu  s rodinou a priateľmi  ich 
oslávil  27.  januára  v reštaurácii  U Kohúta 
v Nitrianskom  Rudne.  Do  tanca  tu  hrala 
Poluvská  muzika  a program  svojou  hrou  na 
harmonike spestril i Peter Petráš. 

V sobotu  7.  januára  otvorila  Necpalanka 
plesovú  sezónu  necpalským  plesom 
v kultúrnom  dome,  ktorý  usporiadal  jej 
kapelník  Peter  Petráš  už  po  15.  raz.  Okrem 
Necpalanky  viac  ako  stovke  účastníkov  dobrú 
náladu  prinášala  i Poluvská  muzika.  Z našej 
rodiny  sa  okrem  členov  Necpalanky  plesu 
zúčastnili  i Erika  a Silvia  Petrášové,  Evka 
a Jozef Humajovci, Martin Humaj s (vtedy ešte 
priateľkou)  Katkou, Danka  a Rasťo  Petrášovci 
a Renátka a Viliam Božikovci.  

V sobotu  21.  januára  si  Petra  Humajová, 
Peter  Šimkovič  a páter  Ján  Hríb  obuli  túlavé 
topánky  a vybrali  sa  na  výlet  do  zasneženej 
Trlenskej  doliny  neďaleko  Ružomberka. 
Navštívili  i Vlkolínec  a  salaš  Krajinka neďaleko 
Ružomberka. 

Prievidzská  charita  na  čele  s riaditeľom 
Milanom Petrášom získala ocenenie Prievidzský 
anjel  za  rozvoj  služieb  pre  ľudí  bez  domova 
a dlhodobú  prácu  so  sociálne  vylúčenými  

SLOVO NA 
ÚVOD 

 
  Keď  som  tento  rok  
kráčala  ulicami 
Námestova  počas 
festivalu Verím Pane, 

uvedomila  som  si,  že  koncerty  či 
celý  festivalový program nie  sú  to 
hlavné,  kvôli  čomu  sem 
prichádzam.  V skutočnosti  mi  to 
všetko  tvorí  len  akúsi  príjemnú 
kulisu  k tomu  najdôležitejšiemu  – 
stretnutiam.  Počúvam  hudbu,  no 
zároveň  poškuľujem  po  okolí.  Kto 
sa zjaví nablízku? Nebude to ktosi 
známy?  Bude  rád,  že  ma  stretol? 
V Námestove  sú  stretnutia  vždy 
plné radosti ☺. 

Čosi  podobné  zažívam  i pri 
tvorení  Mane.  To,  čo  do  nej 
pripravíme,  tiež  tvorí  len  akúsi 
kulisu  –  kulisu  ku  komunikácii  či 
stretnutiam  s vami,  milí  čitatelia. 
Človek  totiž  nedokáže  udržiavať 
kvantum  hlbokých  vzťahov  so 
svojím  okolím  naraz.  Ale  vďaka 
Mani mám dojem, že  je  to predsa 
len možné. Ako? No predsa tak, že 
tým, čo napíšeme, máme možnosť 
ku  vám  dvakrát  ročne  vkročiť. 
A ak  nastane  i nejaká  spätná 
väzba,  rozvíja  sa  komunikácia. 
Takto Maňa tvorí vzťahy a spája.  

Dovolím  si  však  tvrdiť,  že  či  už 
festival  Verím  Pane,  alebo  Maňa, 
majú jednu vec spoločnú. V prvom 
rade  sa  tým,  čo  robia  pre  ľudí, 
snažia  osláviť  Boha.  Možno  preto 
im  to  ide  už  toľké  roky.  A hádam 
pôjde i naďalej ☺.  

Petra Humajová 
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obyvateľmi  mesta.  Milan  si  ho  z rúk  primátorky  mesta  Prievidza 
Kataríny  Macháčkovej  prevzal  26.  januára  na  slávnostnom 
podujatí Tváre mesta.  

V januári  si  Humajovci  kúpili  auto.  Nahradili  ním  svoj  niekdajší 
Volkswagen Touran, o ktorý prišli po havárii v máji minulého roku. 
Auto má však takú istú značku i farbu, akurát je to novší typ.  

Po skončení zimného semestra si študenti medicíny Martin Chudý 
s priateľkou Zuzkou Strakovou odskočili na šesť dní do Londýna. 
Okrem  ochutnávky  života  v tomto  meste  spoznávali  i jeho 

kultúrne pamiatky.  

V sobotu  28.  januára  odcestovala  Božka  Humajová  spolu  s rodinou  Chudou  do 
Rimavskej Soboty, kde po prvýkrát videla „naživo“ svoju vnučku Stellku Bohó. 

V piatok  3.  februára  navštívil  Filomenu  Petrášovú 
nevidiaci rozhlasový redaktor RTVS Michal Herceg, ktorý 
s ňou  nahral  päť  častí  relácie  o varení  Kulinárium. 
Poslucháči si Filkine recepty mohli vypočuť od 6. do 10. 
februára na vlnách rádia Regina Západ. V pondelok 13. 
februára  tu  takisto  bol  odvysielaný  príspevok 
o dvadsiatom  výročí  nášho  rodinného  časopisu  Maňa, 
ktorý  rozhlasovým  poslucháčom  spolu  s Filomenou 
Petrášovou  predstavila  i Petra  Humajová.  Zvukové  záznamy  týchto  príspevkov 
môžete  nájsť  na  našej  webovej  stránke  www.casopis-mana.sk  v sekcii  Maňa 
v médiách – Maňa v rozhlase.  

V sobotu  4.  februára  sa  farníci  z Prievidze  –  mesta  zabavili  už  na  17.  farskom 
plese. Usporiadateľom bol tradične Milan Petráš a hrala Necpalanka. Z našej rodiny 
sa plesu zúčastnili Martina a Petra Humajové. 

Dňa  8.  februára  sme  si  pripomenuli  10.  výročie,  čo  nás  navždy  opustila  hlavná 
adresátka rodinného časopisu Maňa, teta Marienka Mečiarová.  

Martin  Šutinský  st.  sa  11.  februára  zúčastnil  pretekov  na  štvorkolke,  ktoré 
usporiadala  ATV  Adventure  Team  Prievidza  v motocrossovom  areáli  v Skýcove. 
V kategórii  Quad  country  rodeo  získal  1.  miesto 
a v kategórii Quad slalom 2. miesto.  

Náš  rodinný  časopis Maňa oslávil  14.  februára  svoje 
20. narodeniny.  

V nedeľu  26.  februára  obnovil  FanNecpaly  už  po 
druhý  raz  tradíciu  fašiangového  sprievodu  Necpalmi. 
Jeho  zamaskovaní  členovia  navštívili  všetkých 
obyvateľov Necpál vrátane našej rodiny.  
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Medzi  našich  rodinných  jubilantov  sa  1.  marca  zaradil  Ladislav  Mečiar,  ktorý  sa 
v tento  deň  dožil  50  rokov.  V ten  istý  deň  pred  50  rokmi  sa  narodila  i Janka 
Mazúrová.  

Od  marca  pracuje  Mirka  Humajová  po  návrate  z Anglicka  ako  medicínska 
reprezentantka.  Spolu  s priateľom  Michalom  Šinkom  kúpili  ešte  minulý  rok  starý 
dom v Nedožeroch-Brezanoch. Plánujú ho zbúrať a na jeho mieste si postaviť nový. 

V sobotu  4.  marca  sa  Martina  a Petra  Humajové  spolu  s Peťom  Šimkovičom 
vybrali na cestu do Nitry, kde navštívili v kláštore piaristov pátra Alojza Orlického. 
Stretli  sa  tu  i s pátrom  Jánom  Lichtnerom,  ktorý  v Prievidzi  tiež  kedysi  pôsobil, 
a rodákom  z Prievidze  Matúšom  Palajom.  Od  piaristov  dostali  i pozvanie  na  obed 
v priestoroch kláštora.  

V piatok 17. marca sa uskutočnilo okresné kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín – časť 
poézia.  V II.  kategórii  sa  o víťazstvo  uchádzal  aj David  Petráš,  ktorý  za  prednes 
básne Johana Wolfganga Goetheho Čarodejníkov učeň získal cenu poroty. 

V období pôstu, 18. marca, sa Monika Chudá dožila svojich 50. narodenín. Oslávila 
ich hneď v prvú sobotu po Veľkej noci 22. apríla v podniku Raketa v Nedožeroch - 
Brezanoch.  Okrem  dobrého  jedla  a tanečnej  zábavy  čakal  jej  hostí  i vedomostný 
kvíz, na ktorom si preverili nielen svoj všeobecný prehľad, ale i znalosti o rodine. 

Okrúhliny  oslávil  v marci  i Jozef  Humaj,  ktorý  sa  v 29.  deň  tohto  mesiaca  dožil 
svojich  60.  narodenín.  Jeho  manželka  Evka  oslávila  o deň  neskôr  svojich 
„polookrúhlych“ 55 rokov.  

V posledný  marcový  deň  sa  Denné  centrum 
Necpaly v spolupráci so ZŠ Malonecpalská rozlúčilo 
so  zimou  tradičným  vynášaním  Moreny.  Žiaci 
i dôchodcovia  prešli  s Morenou  v sprievode 
z priestorov  ZŠ  až  k potoku  pred  Mäsiarstvom 
u Borku,  kde  Morenu  zapálili  a hodili  do  vody. 
Podujatie  hudobne  sprevádzala  spevácka  skupina 
Dúbrava,  ktorej  členmi  sú  i Kamil  Petráš  a Anton 
Mečiar.  

 Od  budúceho  školského  roka  bude  mať  naša  rodina  v škole  dvoch  prvákov. 
Maťko  Šutinský  bol  zapísaný  30.  marca  do  ZŠ  v Nitrianskom  Rudne  a Roderik 
Weissabel  4. apríla do piaristickej ZŠ v Prievidzi. 

Od apríla 2017  je Jožko Humaj na dôchodku. Užíva si  zaslúžený oddych a svoju 
starostlivosť venuje najmä záhrade. 

Peter  Chudý  st.  od  tohto  mesiaca  zmenil  pracovné  miesto  –  stal  sa  riaditeľom 
Úradu  kriminálnej  polície  na  Prezídiu  Policajného  zboru.  Pracuje  i  naďalej 
v Bratislave. 
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Od  3.  do  5.  apríla  pobudli  Erika  a Peter  Petrášovci  na  wellness  pobyte 
v renovovanom kaštieli v Oponiciach. Pobyt dostali ako darček na Vianoce od svojej 
dcéry Silvie.  

Vo štvrtok 6. apríla oslávil Tomáš Mečiar 40. narodeniny.  

Od  7.  do  10.  apríla  si  rodina  Šutinská  užila  darček,  ktorý  dostal  Martin  k 40. 
narodeninám  –  pobyt  v Prahe.  Navštívili  tu  väčšinu  známych  pamiatok,  ako 
napríklad Staromestské a Václavské námestie, Prašnú bránu, Karlov most, Pražský 
hrad, ale aj ZOO a aquapark. Cestou späť  sa zastavili v Lednici. Prezreli  si  tamojší 
zámok a plavili sa loďou po okolí. 

V súťaži  Hviezdoslavov  Kubín  –  ale  už  v stredoškolskej  kategórii  –  súťažil  10. 
apríla  aj  Filip  Petráš.  Ten  získal  v okresnom  kole  prvé  miesto  a postúpil  tak  do 
krajského kola. To sa konalo v máji  v Uhrovci a Filip na ňom skončil druhý.   

Veľkonočný pondelok 17.  apríla  využili Martina  a Petra Humajové  spolu s Peťom 
Šimkovičom  na  výlet.  Navštívili  hrad  Modrý  Kameň  a cestou  domov  sa  zastavili 
i v Krupine,  kde  vyzdvihli  a do  Prievidze  priviezli  svoju  zubnú  lekárku  Annu 
Machovičovú.  

Zdenka  Mičkyová  oslávila  18.  apríla  svoje 75. 
narodeniny. 

Dňa  19.  apríla  uplynulo  15  rokov  od  smrti 
Alojza  Mečiara.  O šesť  dní  neskôr,  25.  apríla, 
sme  si  pripomenuli  5.  výročie  odchodu  do 
večnosti Petra Petráša.  

V stredu  26.  apríla  sa  v Centre  voľného  času 
v Prievidzi  konalo  vyhodnotenie  súťaže 
školských  časopisov.  šoK(n)oviny  zo  ZŠ  Koš, 
ktoré  tvorí  spolu  so  svojimi  žiakmi  Petra  Humajová,  sa  o prvenstvo  delili  s E-
školáčikom zo súkromnej E-školy v Prievidzi.  

V piatok 28.  apríla  navštívili  siedmaci  zo ZŠ  Koš  spolu  so  svojou  vyučujúcou Petrou 
Humajovou piaristický kostol v Prievidzi. 
Po  prehliadnutí  si  barokového  umenia 
a splnení  niekoľkých  úloh  zameraných 
na  utvrdenie  učiva  ich  páter  Marek 
Kotras  vzal  i do  krypty  kostola 
a následne  do  priestorov  piaristickej 
školy. 

 V sobotu 29. apríla hrala Necpalanka 
na oslave 50. narodenín v Nitrici, kde  
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boli  ako  prekvapenie  večera  pozvaní  aj  Kollárovci.  Obe  hudobné  zoskupenia  si 
navzájom  vypočuli  svoju  hru  naživo  a aj  sa  spolu  odfotili.  V tom  čase  už  bola 
Necpalanka  obohatená  i o svojho  nového  člena  –  trubkára  Jozefa  Števicu 
z Čerenian.  

V posledný  aprílový  deň  dodržali  Necpalania  ďalšiu  tradíciu  a postavili  máj 
v klasickom  priestore  pri  kaplnke  v Necpaloch.  So  speváckou  skupinou  Dúbrava 
i Necpalankou si pri tejto príležitosti zaspievali starí i mladí. Tí, ktorí mali chuť, mohli 
sa ešte bezplatne zabaviť na Majálese v kultúrnom dome, kde do tanca takisto hrala 
Necpalanka.  

  Od  5.  do  7.  mája  sa  Martin  Humaj  spolu  so  svojím 
tímom Včielky zúčastnil volejbalového  turnaja KubCup 
v Dolnom  Kubíne.  V svojej  skupine  skončili  2.  
a celkovo boli 12. z 36 zúčastnených družstiev.  

  Deň  pred  necpalskými  hodami,  v sobotu  6.  mája,  sa 
v Necpaloch  uskutočnil  už  tretí  ročník  akcie  ŠUFUT 
(príprava  šúľancov  a  hranie  bezkontaktného  futbalu). 
Do  varenia  šúľancov 

sa  i tento  rok  zapojilo  jedno  družstvo  z našej 
rodiny,  a to  Divožienky  v zložení  Erika  a Peter 
Petrášovci  a Štefánia  Lachká.  Porota  to  pri 
rozhodovaní  nemala  ľahké  a hoci  aj  Divožienky 
hlavnú  cenu  -  putovnú  varechu  -  nezískali,  ich 
šúľance  boli  zhodnotené  ako  najkrajšie 
naservírované.  O dobrú  náladu  počas  celého 
podujatia sa starala hudobná skupina Necpalanka. 

V nedeľu  7.  mája  sa  slávnostnou  procesiou od  kríža neďaleko  „Rajčule“    začala 
necpalská hodová slávnosť pri príležitosti sviatku Dobrého pastiera. Svätú omšu pri 
kaplnke slúžil tento rok hosť – Dominik Markoš, farár zo Sliača. Ten sa potom spolu 
s pánmi  kaplánmi  zúčastnil  i obeda  u rodiny  Petrášovej  a Humajovej.  Popoludní 
pribúdali  ďalší  hostia  z okruhu  rodiny,  priateľov  a známych,  ktorí  si  okrem 
pohostenia  užili  i tóny  hudobnej  skupiny  Necpalanka,  hrajúcej  na  priestranstve 
parkoviska pred Mäsiarstvom u Borku v popoludňajších hodinách. 

 V máji strávil Martin Chudý dvojtýždennú prax v Onkologickom ústave sv. Alžbety 
v Bratislave. Teoretické  znalosti  medicíny  tu  mal  teda  možnosť  vidieť  či  overiť  si 
v praxi. 

Od 15.  do 19. mája pobudla Vanesska Weissabelová  v škole  v prírode v Repišti. 
Školáci  bývali  na  chate  U Daniela  uprostred  Štiavnických  vrchov.  Navštívili 
i novopostavený hrad Marcus, Banskú Štiavnicu či kúpele Sklené Teplice.  

Vo  štvrtok  18.  mája  sa  Petra  Humajová  spolu  so  svojimi  žiakmi,  siedmakmi  a  
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ôsmakmi  zo  ZŠ  Koš,  vybrala  na  dejepisnú  exkurziu.  Ich  kroky  viedli  tentoraz 
smerom  na  západ  –  žiaci  navštívili  hrad  Beckov  i Park  miniatúr  v Podolí.  Vďaka 
výbornému počasiu si všetci tento deň mohli naplno užiť. 

V ten istý deň ukončil maturitnou skúškou Dominik Florián štúdium na Strednej 
priemyselnej škole a vyššej odbornej škole technickej v Brne. Vo vzdelávaní bude 
ďalej pokračovať na Fakulte informatiky Masarykovej univerzity v Brne.  

Sobotu  3.  júna  strávila  rodina  Humajová  „výletne“.  Najskôr  sa  jej  členovia 
vybrali  na  Šútovský  vodopád  a následne  navštívili  salaš  Krajinka  a Hrabovo 
v Ružomberku. Cez Donovaly prešli aj na Staré Hory, kde sa zastavili na známej, 

pútnikmi navštevovanej Studničke. 

  V tento  istý  deň  sa  Maťko  Šutinský 
zúčastnil  svojich  prvých  pretekov  ATV  na 
štvorkolke Yamaha  YFM90R vo  vojenskom 
areáli  v Seredi.  Trasu  absolvoval  úspešne. 
Získal pohár, diplom a iné vecné ceny. 

  Hoci sa 80. narodenín dožil už v decembri 
minulého  roka,  kvôli  rôznym  okolnostiam 
sa  ujovi  Tónovi  Mečiarovi  oslavu  podarilo 
usporiadať  až  10.  júna.  V príjemnom 

prostredí  necpalského  dvora  sa  zišla  všetka  jeho  blízka  rodina.  Ujovo  Tónovu 
typickú hru na ústnu harmoniku („organček“) vystriedala tentoraz hra na fujare, 
ktorú si ujo Tóno sám vyrobil. 

Weissabelovci sa rozhodli užiť si dovolenku skôr, ako prídu prázdniny. Od 17. do 
25. júna pobudli v Chorvátsku na ostrove Pag. 
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Janka  Petrášová  ukončila  18.  júna  dvojročné  štúdium  tradičnej  čínskej  medicíny 
v Prahe. Na záver získala certifikát.  

Rodina  Šutinská  sa  25.  júna  vybrala  na  výlet  na  Moravu.  V prístave  Petrov  si 
požičala čln a plavila sa po Baťovom kanáli do Strážnice a Veselí nad Moravou. 

Posledný júnový víkend – od 23. do 25.  júna –  sa v RM Sport Resort v Prievidzi 
konali slávnostné podujatia na oslavu otvorenia tohto nového fitnes centra. Na jeho 
vzniku  má  ako  architektka  svoj  podiel  i Silvia  Petrášová.  No  a na  recepcii  môžu 
návštevníci stretnúť Katku Humajovú, ktorá tu pracuje ako recepčná. 

  V pondelok 26. júna sa žiaci 5. až 7. ročníka 
zo ZŠ Koš spolu so svojimi vyučujúcimi (medzi 
nimi  i Petrou  Humajovou)  vybrali  na 
koncoročný  výlet.  Začali  turistickou 
prechádzkou na Šútovský vodopád a následne 
si  svoje  schopnosti vyskúšali  v lanovom parku 
Tarzania v Ružomberku. Cestou domov sa ešte 
zastavili v nákupnom centre Tulip v Martine. 

  V sobotu  1.  júla  sa  FanNecpaly  zúčastnil 
„Medobrania  a vodoslávy“  v Necpaloch  pri 

Martine. Jeho členovia sa tam však nevybrali 
len  ako  takí  obyčajní  návštevníci,  ale 
v špeciálnych, na túto príležitosť vyrobených 
kostýmoch  (včelia  kráľovná,  včielky 
s vedierkami,  včelár,  hospodár,  kvetinka, 
maškrtník  medveď  a tri  malé  psie  včeličky). 
Svojim hostiteľom priniesli i tortu v tvare úľa. 
V Necpaloch mali veľký úspech a všetci ľudia 
sa  s nimi  fotili.  Jednou  zo  včielok  na  tomto 
podujatí bola i Erika Petrášová.  

Od  2.  do  7.  júla  pobudla  Monika  Chudá  spolu  so  svojím  manželom  Petrom  vo 
francúzskom  meste  Nice,  kde  pracuje  ich  syn  Peter.  Tento  darček  k 50. 
narodeninám bol výnimočný tým, že Monike umožnil po prvý raz cestovať letecky.  

Od 19. do 23. júla strávili Martina a Petra Humajové čas v Námestove na festivale 
Verím Pane. Konal sa už jeho 27. ročník, pričom Maťka tu bola už po 12. a Peťka po 
11.  raz.  Okrem  bohatého  duchovného  či  hudobného  programu  boli  súčasťou 
festivalu  i tvorivé  dielne  a predstavenie Tanečného  divadla  ATak  Chcel(a)  by  som 
letieť o živote blahoslavenej rehoľnej sestry Zdenky Schelingovej.  

Petra Humajová 
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TEŠÍM SA, KEĎ PACIENTOM MÔŽEME POMÔCŤ 
 
Dohliada  na  zdravie  zubov  členov  celej  rodiny.  Starostlivo  sleduje  ich 

prítomnosť  na  preventívnych  prehliadkach  a v prípade  problému  pohotovo 
zakročí. Má rada ľudí i aktívny oddych pri športovaní. Nadovšetko však miluje 
svoju rodinu. Dnes vám o svojich životných cestách viac prezradí čerstvá 50-
nička Monika Chudá.  

 
  V marci  si  oslávila  okrúhle  životné  jubileum,  50 
rokov.  Čo  ti  prvé  zíde  na  um,  keď  sa  v mysli  vrátiš 
o tých štyridsať – päťdesiat rokov dozadu? 
  Spomínam  si  najmä  na  chvíle  strávené  v našej  rodine. 
Keďže  som  bola  najmladšia,  všetko  som  dedila  po  starších 
súrodencoch – oblečenie, hračky, školské pomôcky a dokonca 
aj bicykel. Spomínam si ale aj na školu, kamarátov... A na to, 
ako  som musela nosiť poštu. Všetky deti  v sobotu  spali,  len 
ja  som  musela  ráno vstať,  ísť  na  poštu,  poroznášať  noviny 
a potom  ešte  rodičom  pomáhať  upratovať  dom...  A to  isté 
cez Vianoce a prázdniny. Síce som si  takto niečo privyrobila, 
ale radšej by som bola trávila chvíle s kamarátkami. Taký už 
bol osud dcéry poštárky... 

Myslíš  si,  že  sú  veci,  v ktorých  bolo  tvoje  detstvo  bohatšie  ako  detstvo 
súčasných detí? 

Určite áno. Mali sme veľa kamarátov, celé dni sme sa spolu hrávali, či už na ulici, alebo 
v neďalekom parku. A mali sme postarané o všetko, napriek tomu, že rodičia nakupovali 
len v malom dedinskom obchodíku tu neďaleko. Nič nám nechýbalo.  

Zo súrodencov si najmladšia. Akí boli Jožko, Milan a Vierka „za mladi“? Aké 
si s nimi mala vzťahy? 

Jojo bol najstarší, vždy svedomitý, pracovitý, 
spoľahlivý a mal všetko pod dohľadom.  

Milan  bol  stále  preč  z domu.  Večer  sme  sa 
vždy báli, že po návrate dostane bitku, pretože 
rodičia  netušili,  kde  celý  deň  je.  Bol  aktívny, 
mal  veľa  kamarátov.  Kúpil  si  motocykel 
Pionier,  na  ktorom  som  jazdila  aj  ja, 
fotoaparát, gitaru...   

Vierka  bola  módna  návrhárka  a  dizajnérka. 
Neustále  hľadala spôsoby, akými prešiť staré 
šaty  na  nové...  Niekoľkokrát  sme  si 
prestavovali nábytok v spoločnej izbe. 

Prišli školské roky – najskôr získavanie základného vzdelania v rodnej obci, 
potom  štúdium  na  Gymnáziu  V.  B.  Nedožerského  v Prievidzi.  Boli  nejaké 
predmety, ktoré si mala špeciálne rada? 

Mala som rada slovenčinu, biológiu a v tých časoch aj francúzštinu.  
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Čo nasledovalo po ukončení štúdia na gymnáziu?  
Vždy  som  túžila  byť  lekárkou  a pomáhať  chorým.  Po  strednej  škole  som  odišla  do 

Bratislavy,  kde  som  začala  pracovať  v onkologickom  ústave  na  chirurgickom  oddelení 
a zároveň študovať na zdravotníckej škole.  

A niekedy  v tomto  období  sa  na  scéne  objavil  i tvoj  budúci  manžel  Peter. 
Kde ste sa zoznámili?  

Zoznámili sme sa na svadbe môjho bratranca v Trenčíne. Pridelili mi tu dvoch družbov, 
obaja boli policajti a jeden z nich bol Peter. Keďže pracoval v Bratislave, dohodli sme si 
po  tejto  svadbe  rande  pred  Prezidentským  palácom.  Pamätám  si  na  ten  deň  veľmi 
dobre, pretože Peter naň prišiel v „exkluzívnej“ kockovanej flanelovej košeli.  

Po svadbe ste zostali bývať v tvojom rodnom dome. Ako si ujo Peťo zvykol 
na život v Nedožeroch-Brezanoch? 

Prvé  tri  roky  po  svadbe  sme  bývali  v  petržalskej  garsónke,  ktorá  mala  16  metrov 
štvorcových. Po presťahovaní sa do rodičovského domu chcel byť Peter veľký hospodár 
–  chovať  prasiatko,  zajačiky,  kuriatka, morky. Vzhľadom na jeho pracovnú vyťaženosť 
však nemal na to čas, tak zvieratká zmizli a nám sa naplnili mrazničky.  

Myslím si však, že napriek svojmu „sídliskovému“ pôvodu si Peter na život na dedine 
zvykol  veľmi  dobre.  Rôzne  práce  sa  naučil  od  svojho  švagra  a  môjho  brata  Milana, 
ktorému sme obaja za to vďační.  Mnohé veci neskôr zvládol aj sám, prípadne pri nich 
majstrom pomáhal.  

Postupne prišli na svet vaši dvaja synovia – Peter a Martin. V detstve – ako 
všetci  chlapci  –  určite  povystrájali  mnohé  šibalstvá.  Ktoré  z nich  ti  najviac 
utkveli v pamäti? 

Keď si  ich  tak porovnám,  tak Peťo ako dieťa bol  taký pokojnejší  typ –  kam sme ho 
položili, tam sedel. Keďže jeho bratranci a sesternice väčšinou hrali na nejaký hudobný 
nástroj, aj jeho som prihlásila do hudobnej školy na klavír. Po krátkom čase som zistila, 
že to bola chyba. Viac ho to ťahalo na futbalové ihrisko.  

Maťo  bol  pravý  opak  Peťa,  ten  stále  niekam  liezol.  Začalo  to  už  v ranom  detstve 
lezením z postieľky a pokračovalo aj ďalej. Vyliezol po hromozvode na balkón, neustále 
lozil po stromoch, skočil zo skrinky a zlomil si ruku, padol zo stromu, mal otras mozgu... 

Akí sú Peťo a Maťo dnes? 
V prvom rade sú to dvaja dospelí ľudia, na ktorých som hrdá. Peter ukončil štúdium na 

vysokej  škole  a  momentálne  sa  venuje  tomu,  čo  ho  baví  a mohlo  by  ho  to  uživiť. 
(Pracuje  v realitnej  kancelárii.)  Martinovi  chýba  už  len  krôčik  k ukončeniu  štúdia  na 
lekárskej fakulte. Som presvedčená, že aký dobrý je študent, taký dobrý bude z neho aj 
lekár.  

Mám z oboch svojich synov radosť a prajem im, aby si našli výborné partnerky na celý 
život. 

Po  materskej  dovolenke  si  začala  pracovať  ako  sestrička  v zubnej 
ambulancii, kde pôsobíš až doteraz. Ako si sa k tejto práci dostala? 

Od  jednej  kolegyne  som  sa  dozvedela,  že  sa  uvoľňuje  miesto  v  zubnej  ambulancii 
v Prievidzi,  o ktoré  som  prejavila  záujem.  Hneď  po  nástupe  do  zamestnania  som 
absolvovala aj dvojročné štúdium dentálnej hygieny vo Zvolene. V ambulancii pracujem 
doteraz a s prácou som veľmi spokojná. 
Okrem  svojej  primárnej  „sesterskej“  práce  sa  staráš  i o dentálnu  hygienu  
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vašich  pacientov,  chodievaš  do  materskej  školy  robiť  prednášky  o správnej 
starostlivosti  o zuby...  Čo  by  ľudia  v tejto  oblasti  mohli  na  sebe  najviac 
zlepšiť? 

Dôležitá  je  v prvom  rade  hygiena,  správna    technika  čistenia  zubov,  používanie 
vhodných dentálnych pomôcok, vhodná strava a pravidelná návšteva zubného lekára. 

Čo je na tvojej práci krásne, a čo, naopak, ťažké? 
Svoju prácu mám rada, pretože každý pacient je iný; príde s nejakým problémom a my 

mu  môžeme  pomôcť.  Ťažké  sú  pre  mňa  chvíle,  keď  máme  plnú  čakáreň  ľudí, 
a nevieme, čo skôr.  

Začiatkom júla si po prvýkrát letela lietadlom – let do Francúzska s krátkym 
pobytom v Nice si dostala ako darček k 50. narodeninám. Aký to bol pocit? 

Ako asi každý, kto letí po prvýkrát, aj ja som mala zmiešané pocity, ale let bol veľmi 
rýchly. Do Nice sme sa prepravili približne za hodinu a pol,  takže som bola maximálne 
spokojná a všetkým cestovanie lietadlom odporúčam. 

Ako povedal aj tvoj syn Peťo v príhovore, vedieš neustále aktívny život na 
120%  venovaný  starostlivosti  o rodinu,  starkú,  práci...  Pri  čom  si  najlepšie 
oddýchneš? 

Najlepšie relaxujem v letnom období v nedeľu poobede, keď si môžem vonku na dvore 
ľahnúť do polohovateľného ležadla. Oddýchnem si aj vždy večer pri skypovaní so synom 
Petrom či telefonovaní so  synom Martinom a manželom,  ktorí sú  celý  týždeň odo mňa 
vzdialení.  

Čo si v živote najviac ceníš? 
Že  sme  zdraví,  máme  okolo  seba  krásnu  rodinu  a že  máme  všetko,  čo  k životu 

potrebujeme. 
 

Ďakujem za rozhovor! 
Petra Humajová 

 
Monika  Chudá  (rodená  Humajová)  sa  narodila  18.  marca  1967  v Bojniciach 

manželom Božene  a Jozefovi Humajovcom.  Je  najmladšia  z piatich  detí  (sestra Beátka 
ako dieťa tragicky zahynula). Po ukončení štúdia na gymnáziu v Prievidzi pracovala rok 
v nemocnici v Bojniciach a potom v Onkologickom ústave sv. Alžbety v Bratislave. Popri 
tom študovala na zdravotnej škole. Od roku 1997 pracuje ako sestrička u zubnej lekárky 
a venuje sa aj dentálnej hygiene. Je vydatá, má dvoch synov Petra a Martina.  

 
 MONIKE CHUDEJ K PÄŤDESIATKE 

(Príhovor pri príležitosti životného jubilea) 
 
Vážení  prítomní,  milá  rodina,  ctení  priatelia  rodiny,  mamina  –  naša  dnešná 

oslávenkyňa ! 
 
Neviem,  čo  za  pravidlo  určuje,  že  najstaršie  dieťa  má  predniesť  oslavný  príhovor, 

každopádne verím, že najbližšie s Maťom budem aspoň losovať o to, kto sa zhostí tejto  
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vďačnej úlohy. 
Podľa mňa nie sme príliš veľká rodina. Aj napriek tomu nie je jednoduché stretávať sa 

pravidelne.  Avšak  dnes  je,  maminka,  tvoj  výnimočný  deň.  A  ako  sa  tak  pozerám  po 
prítomných hosťoch, myslím,  že  sme  takmer  v plnej sile.  Je medzi  nami  starká,  žena, 
ktorá ťa spolu  s  ostatnými  súrodencami  vychovala. Tešíme sa,  že  sú  tu  aj všetci  tvoji 
súrodenci  s  rodinami,  ich  deti  s  rodinami  či  priateľmi,  ja  a  Maťo,  tvoji  synovia,  s 
priateľkami, rodinní známi a priatelia. A ešte dedko, ten pán, čo sa tvári, že ma počúva, 
ale nič „neočuje‟. 

Zišli sme sa tu, aby sme si spoločne pripomenuli, a zároveň pripomenuli aj tebe, aká si 
výnimočná  žena.  Akí  sme  ti  vďační  spolu  s  Martinom  za  život,  výchovu,  všetku  tú 
starostlivosť, ktorej bolo miestami viac, ako sme boli ochotní prijať. Nie  je  jednoduché 
vychovať dvoch chalanov, ale tvoja láska, sila, trpezlivosť a varecha nás vždy priviedli k 
tomu, čo je správne. Ďakujeme ti, že si s nami písala diktáty proti našej vôli, že si nás 
nútila  počítať  príklady  navyše,  že  si  nás  učila  zodpovednosti.  V  prvom  ročníku  na 
gymnáziu si Maťa varovala: „A ty akože chceš ísť s trojkou z nemčiny na medicínu?‟ Ale 
nezostalo to iba pri varovaní. Začala si sa s ním učiť slovíčka a nakoniec to vytiahol na 
dvojku. A aj  na  tú medicínu  sa dostal. Ďakujem  ti,  že  si ma dala na  klavír,  lebo  „veď 
všetci  hrajú  na  nejaký  nástroj‟.  Nakoniec  možno  zistíš,  že  si  dala  na  klavír  toho 
nesprávneho.  

Už viac ako desať  rokov nie  je naša  rodina pokope. Pomaly ťa  začali opúšťať  všetci 
chlapi.  Prvý  ušiel  otec  a  onedlho  som  ho  nasledoval  ja.  Nakoniec  odišiel  z  domu  aj 
Martin. Tvoja starostlivosť o nás sa však ani vtedy neskončila. Maťo vždy spomína na to, 
ako mu na intrák namiesto štyroch dóz s jedlom pošleš sedem, a keď sa ho pýtaš, koľko 
chce  jogurtov, a povie, že dva,  tak dostane päť... A  je z  toho potom sranda. Ale  ty  to 
nerobíš preto, aby sme sa na tom zasmiali, ale z lásky. Z lásky k nám, lebo si nám vždy 
chcela dať najviac.  

Avšak pravidelné nedeľné zásielky  jedla do Bratislavy,  to  je  len minimum  toho, čo  si 
pre nás aj naďalej robila. Len čo si vychovala nás a odišli sme do škôl, starala si sa ďalej 
o svoju mamu, našu starkú. Táto starostlivosť si takisto vyžaduje veľa trpezlivosti a sily. 
Obe to spolu zvládate na výbornú. Som na teba pyšný a som rád, že sa spolu zasmejete 
na tom, čo všetko dokáže starká vymyslieť.  

Si  pracovitá  až  do  tej  miery,  že  nepoznáš  pojem  odpočinok.  Zapojíš  sa  do  každej 
aktivity, hoci by si si už konečne mohla aj vyložiť nohy a oddýchnuť. Je pozoruhodné, v 
akej symbióze dokážete  s  otcom pracovať v  záhradke,  v pivnici  alebo  v  kuchyni. Vždy 
dotiahnete  všetko  do  úspešného  konca  spoločne,  ale  to  večné  „teátro‟  okolo  toho 
dokáže nestranných pozorovateľov rozveseliť.  

Mamina, v mene celej rodiny ti chcem poďakovať za všetky pekné spomienky, zážitky, 
za všetku snahu a energiu, ktorú si nám obetovala, a popriať ti všetko najlepšie, hlavne 
veľa  zdravia, ktoré  je najdôležitejšie, veľa  šťastia,  s  ktorým sa plachtí životom  ľahšie, 
veľa Božieho požehnania, lebo treba prosiť, ďakovať a veriť, dostatok energie a síl, aby 
si mala čas pre  seba na pohyb a šport. Pevne verím, že vek  je  len číslo,  a preto naň 
nebudeš prihliadať a budeš žiť i naďalej na 120 % a v dobrej kondícii sa mu len z diaľky 
posmievať.  

Ešte raz všetko najlepšie a živio ! 
Syn Peter 
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UČENÍCTVO 
 

Dnes  sme  si  pre  vás  pripravili  ukážky  z knihy  Učeníctvo  od  známeho 
českého karmelitánskeho autora Vojtěcha Kodeta. 
 
Usvedčovanie Duchom 
 
„A keď príde on, ukáže svetu, čo je hriech...“ (Jn 16,8) 
Keď Duch Svätý usvedčuje človeka, nikdy ho neponižuje. 

Ak nám však niečo vyčíta Boží nepriateľ, vysmieva sa nám, 
deptá  nás  a vedie  k malomyseľnosti.  Nenávidíme  sa 
a máme pocit, že nie sme ani hodní  nazývať sa človekom, 
nieto  ešte  Božím  dieťaťom.  Cítime  sa  ako  naničhodník 
a máme tendenciu ukrývať  sa pred Bohom a ísť mu z očí, 
tak  ako  kedysi  prví  ľudia.  To  všetko  je  príznačné  ovocie 
pôsobenia Božieho nepriateľa, ktorý nás chce uvedomením 
si svojej biedy odtrhnúť od Boha. 
Keď  nám  Duch  Svätý  odkrýva  pravdu  o nás  samých, 

niekedy  sa  táto  pravda  ukáže  ešte  vo  väčšej  nahote,  ale 
deje  sa  to  pod  milosrdným  Božím  pohľadom.  Vždy  je  tu 
nádej.  Boh, ktorý usvedčuje z hriechu,  nezráža človeka do prachu,  ale pozdvihuje 
ho.  Akonáhle  človek  pochopí  a vyznáva  svoj  hriech,  prvou  Božou  starosťou  je 
navrátiť mu  jeho dôstojnosť, ako  to zaznamenal Lukáš v nádhernom podobenstve 
o márnotratnom  synovi.  Syn  ani  nedopovie  svoje  vyznanie,  a už  zažije  Otcovo 
objatie. Takto usvedčuje Duch Svätý. 
 
Boh ako zlodej? 
 
Ľudia niekedy povedia: „Viete, ja mám strach, že keď  sa Bohu úplne odovzdám, 

všetko  mi  zoberie.“  Najlepšie  je  si  na  takúto  obavu  posvietiť:  „A  o čo  všetko  sa 
bojíš?“  Niekto  myslí  na  cigarety,  iný  na  každodennú  krčmu,  ďalší  na  obrázky  na 
internete  alebo  na  utajený  nemanželský  vzťah...  Niekto  si  dokonca  myslí,  že  Boh 
žiarli na každú ľudskú radosť a vyžíva sa v tom, keď človek trpí. Preto má strach, že 
ak  si  Boha pustí  bližšie,  určite mu nevyjde  tá  lepšie platená práca alebo dokonca 
príde choroba. 
Často si v srdci  nesieme nevyslovené obavy  z Boha, kúkoľ, ktorý  tam zasial Boží 

nepriateľ:  „Naozaj  vám  Boh  zakázal...?  Pozor  na  neho,  ak  chcete  byť  šťastní, 
nepúšťajte si ho veľmi k telu!“ (porov. Gn 3,1) 
A pritom Ježiš prišiel, aby sme mali život, a to život v plnosti! Stavia sa  len proti 

všetkému,  čo  na  skutočnom  živote  parazituje.  Neuspokojme  sa  už  so  živorením, 
neuverme strachu z Boha, ktorý nás vedie k „privátizácii“ celých sektorov života. 
 
Obrázok: http://www.martinus.sk/ 
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TAJNIČKA 
 

„O každom človekovi si vytvoríme nejaký obraz - a väčšinu z nich potom ... (tajnička).“ 
P. Kosorin 

1. Symbol zimy, ktorý sa na začiatku jari spáli - Mária po domácky. 
2. Priezvisko redaktora rozhlasovej relácie Kulinárium - pomôcka, pomocou ktorej 

meriame uhly. 
3. Hudobný nástroj, ktorý vyrobil Tonko Mečiar - rezeň po nemecky. 
4. Názov družstva s členmi našej rodiny na akcii ŠUFUT - názov tanečného divadla, 

ktoré vystupovalo na festivale Verím Pane. 
5. Dopravný prostriedok, na ktorom preteká Maťko Šutinský - pomôcka na písanie. 
6. Meniny má 16.9. - Koľko rokov sa vydáva časopis Maňa? (Napíšte slovom.) 
7. Hlavné mesto Nemecka - rodné priezvisko Katky Humajovej. 
8. Meno spisovateľa, podľa ktorého je pomenovaná recitačná súťaž - chemická 

značka striebra. 
9. Mesto, v ktorom pracuje Peter Chudý st. - dvojhrbé zviera. 
10. Hudobná skupina, s ktorou sa stretla Necpalanka na jednej akcii - ročné obdobie. 

                                                        Maťka Humajová 
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OSEMSMEROVKA 
 
Úradníčka sa pýta dôchodcu: 
„Pane, ako vychádzate s dôchodkom?“ 
„Tak, ja s ním vyjdem, ... (osemsmerovka 3, 6, 2, 2, 3, 4 písmená).“ 

BARAN, BRNO,  HORMÓN,  IZBA,  KAKAOVNÍK, KALUŽ,  KÁVA, KÔŇ,  LEKÁR,  LESÍK, 
NÁBYTOK,  OSLAVA,  PREDPOLUDNIE,  PRVÁK,  REZERVÁCIA,  REŽISÉR,  RÍBEZĽA, 
RIEKA,  RIKŠA,  ROGALO,  ROZCHOD,  ROZMAR,  RYBKA,  SLNEČNICA,  SNEH,  SOVA, 
SPOJENEC, STÍHAČKA, STOROČNICA, SVETÁK, SVETOBEŽEC, ŠARLATÁN, ŠKVRNA, 
ŠTRAMÁK, ŠVAGOR, TKANINA, TRAMPOLÍNA, TRÁVNICA, TRÉMISTA, TRESTANEC, 
TROJNOŽKA,  TUBERKULÓZA,  TVAROŽNÍK,  ÚČTENKA,  UHLOMER,  ÚNOS, 
URBANIZÁCIA, VANDROVKA, VANILKA, VODOINŠTALÁCIA,VOJVODA,  VÔŇA, VRAK, 
VRANA, VRECOVINA, VÝSLOVNOSŤ, VZDELANOSŤ, XANTIPA, XEROGRAF, XYLOLIT, 
ZBROJNICA,  ZLIATINA,  ZMRZLINA,  ZOSTUP,  ZOTRVAČNOSŤ,  ZRÚCANINA, 
ZVEĽAĎOVATEĽKA,  ŽELEZIARSTVO,  ŽIARIVKA,  ŽIVOTOPIS,  ŽIVOTOSPRÁVA, 
ŽOLDNIERSTVO 

Maťka Humajová 
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DVADSAŤ ROKOV MANE 
 
Ľudská logika nám vraví, že keď začneme čosi rozdávať, zostane nám toho 

menej. Ja som sa však počas dvadsiatich rokov prežitých s Maňou naučila čosi 
iné. Čím  viac  toho  rozdáme,  tým  toho  budeme  mať  viac ☺. Týchto  dvadsať 
požehnaných rokov je toho dôkazom... 

 
1997 
Presne 14. februára 1997 (vtedy sme ešte netušili, že je sviatok 

Valentína ☺) vydali tri školáčky a zároveň sesternice – Sisa, Lucka 
a Peťka –  prvé  ručne  vyrobené  číslo  časopisu Maňa.  Časopis  bol 
určený  pre  ich  tetu  Marienku,  ktorú  v čase  chrípkovej  epidémie 
nemohli  ísť navštíviť do nemocnice. Ktovie, či vtedy ktosi tušil, že 
nezostane len pri jednom čísle... V roku 1997 ich vyšlo presne 17. 
Najhrubšie  z nich,  vydané  pri  príležitosti  50.  narodenín  tety 
Marienky, malo (ak sme dobre počítali ☺) až 80 strán! 

1998  
Tento  rok  bol  v živote  Mane  prvý  prelomový.  Teta  Ivetka  totiž 

prišla  s nápadom  začať  ju  robiť  na  počítači,  s čím  jej  brat  Laco, 
bývajúci  na  našej  ulici,  nadšene  súhlasil.  A tak  sa  začali  naše  početné  návštevy 
u Mečiarovcov, kde sme ťukaním jedného prsta poctivo prepisovali svoje články do nám 
vtedy úplne neznámeho programu s názvom Word... Keď sme boli hotoví, zavolali sme 
Laca,  aby  stlačil  zázračné  tlačidlo  „uložiť“  -  a hotovo ☺!  Skôr,  ako  sme pripravili  prvé 
„počítačové“ číslo, vyšlo v roku 1998 šesť „ručných“ Maní.  

„Počítačová Maňa“ sa narodila v auguste 1998 a tete Marienke doslova vyrazila dych – 
hoci jej srdcovkou aj tak navždy zostali ručne vyrobené Mane. Počítačové vydanie však 
malo  jednu  výhodu.  Mohlo  sa  dostať  i k širšej  rodine.  Prvá  „počítačová  Maňa“  vyšla 
v náklade 17 kusov.  

1999 
Neviem, kedy presne sme sa od Mečiarovcov presťahovali k Petrášovcom... Ale bolo to 

možno aj tento rok, kedy si ujo Peťo tiež kúpil počítač a my sme sa naučili ďalšiu životne 
dôležitú  vec  –  ukladať  veci  na  disketu ☺.  V tých  počiatkoch  to  vedela  iba  Veronika, 
potom sme  sa  to  však naučili  aj my. A tak  sme materiály  k Lacovi  prenášali  na  tomto 
výdobytku  techniky, ktorý by ste dnes našli už asi  len v múzeu... Ja mám však diskety 
s materiálmi  do  Mane,  ktorých  obsah  si  už  v podstate  ani  nemám  kde  prezrieť,  ešte 
stále odložené... Akosi mi je ich ľúto vyhodiť ☺.  

2000 
Vydávanie Maní sa „ustálilo“. So Sisou sme sa dostali na gymnázium, už sme nemali až 

toľko času. Tri ručné a tri počítačové vydania, to bola naša bilancia. Ručné vychádzali na 
narodeniny  Mane  (14.  február),  na  začiatku  letných  prázdnin  a školského  roka; 
počítačové na Veľkú noc, narodeniny tety Marienky (august) a Vianoce.  
Pokračovala  „medializácia“  nášho  časopisu.  Už  rok  predtým  o nás  písali  v Prieboji 

a nahrali  sme  rozhovor pre Slovenský  rozhlas;  tento  rok o nás prejavili  záujem TASR, 
STV a Rádio Regina. Filmovanie sme (po tom, čo sa ozvala aj Markíza) na žiadosť tety  
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Marienky odmietli.  
Podarila sa nám však priam neuveriteľná vec! Spravili sme prvý  rozhovor so slávnou 

osobnosťou,  so  spevákom  Robom  Kazíkom,  ktorého  mala  teta  Marienka  veľmi  rada. 
Hoci  sme  netušili,  ako  to  celé  dopadne,  na  list  s otázkami  nám  hneď  odpovedal 
a dokonca tete Marienke poslal  i darček –  fotografiu s venovaním a podpisom a kazetu 
so svojimi piesňami.  

2001 
Séria  rozhovorov so známymi osobnosťami úspešne pokračovala –  tentoraz pozitívne 

zareagoval  tetin  obľúbený  básnik  Milan  Rúfus.  K jeho  adrese  som  sa  dostala  vďaka 
našej  vyučujúcej  estetiky,  pani  Barbore  Matákovej,  ktorá  nám  raz  na  hodine  o ňom 
nielen rozprávala, ale nás aj povzbudila, aby sme mu napísali, že bude rád. Tak som to 
skúsila a... Rozhovor bol na svete ☺. 

2002 
V tento  rok  svoj  prvý  rozhovor urobila už aj Maťka –  a to s pátrom  Jankom Hríbom, 

piaristom, ktorý u nás v Prievidzi pôsobí od roku 1998 až doteraz. Keďže páter Janko to 
s deťmi vždy vedel, myslím si, že hoci aj vtedy bola prvostupniarka, nemala vôbec trému 
☺. 

2003 
Najvýznamnejším  textom  tohto  roka  bol  článok  uja  Milana  o  tom,  ako  bol  počas 

návštevy  pápeža  Jána  Pavla  II.  v Banskej  Bystrici  uňho  na  svätom  prijímaní.  Dnes  je 
tento pápež už vyhlásený za svätého ☺.  

Takisto  bol  natočený  jediný  film  o Mani,  v ktorom  účinkovala  aj  teta  Marienka. 
Pripravila  ho  naša  rodinná  známa  Kvetka  Ďurčová,  ktorá  zaň  získala  ocenenia  vo 
viacerých súťažiach. 

2004 
Maturita.  So  Sisou  sme  úplne  prestali  stíhať. Navyše  sa  naše kroky  rozišli  do  úplne 

iných miest. Posledné ručné číslo Mane vyšlo 27.6. 2004 a pripravila som ho ja a Maťka. 
A od tohto dňa začali vychádzať už len počítačové čísla.  

K tomu  vianočnému  sa  viažu  hneď  dve  „vtipné“  príhody.  Teraz  už  síce  vtipné,  ale 
vtedy mi nebolo všetko jedno... ☺ 

Počas prvého ročníka štúdia na vysokej škole prišiel ku nám na univerzitu prednášať 
vzácny hosť – psychiater Max Kašparů, ktorého som už poznala z viacerých kníh. A tak 
som  si  so  sebou  do  Ružomberka  v ten  týždeň,  keď  mal  prísť,  zbalila  i diktafón 
a rozhodla  som  sa  spraviť  s ním  rozhovor.  Lenže  ako  sa  k nemu  dostať?  Vhodná 
príležitosť  nastala,  keď  ponúkol  poradenstvo  študentom,  ktorí  majú  nejaké  problémy. 
Rýchlo  som  sa  naň  zapísala,  vystála  si  rad  a vošla  do  miestnosti,  kde  ma  privítal 
otázkou: „No co, děvče, co tě trápí?“ Odpoveď na ňu si pamätám dodnes: „Mňa netrápi 
nič, ja by som s vami chcela len spraviť rozhovor.“ Nevyhodil ma ☺. Ba práve naopak, 
bol veľmi milý ☺. Tým ma veľmi povzbudil  i k robeniu rozhovorov „naživo“ so slávnymi 
osobnosťami. (Neskôr som s ním nahrávala ešte jeden. To však už nebolo pre Maňu, ale 
pre farský časopis Bartolomej.) 

Druhá príhoda sa viaže k dekanovi našej fakulty, Imrichovi Vaškovi. Vo vianočnej Mani 
som totiž mala článok o svojich vysokoškolských začiatkoch – o tom, ako všade vládol 
zmätok,  nič  sme  nechápali,  sťahovali  nás  z intráku  na  intrák,  nevyznali  sme  sa  
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v rozvrhoch... No  jednoducho sťažnosť nad sťažnosť ☺. Bola som si  istá, že k nikomu 
z univerzity sa nedostane... Lenže to som ešte netušila, že jedným z najlepších priateľov 
pána dekana Vašku je práve Milan Rúfus, ktorému som Maňu 
stále  posielala...  A už  vôbec  som  netušila,  že  Milan  Rúfus 
zdvihne telefón a zavolá pánu dekanovi: „Počuj, máš tam takú 
a takú  študentku...“  a že  pán  dekan Vaško  bude  hneď  bežať 
na študijné, len aby na mňa získal nejaký kontakt a uprostred 
skúškového mi v nedeľu večer zavolá domov, aby som sa po 
príchode  do  Ružomberka  ihneď  dostavila  na  dekanát...  No 
pomoc,  prvé  skúškové  a hneď  ma  vyhodia...  A tak  som  tam 
s malou  dušičkou  pri  najbližšej  príležitosti  šla  a...  Pán  dekan 
Vaško sa smial: „Vy ste to tak perfektne napísali! Presne takto 
to  je!“ V tej chvíli  sa z nás stali  spojenci „na život a na smrť“ 
☺. A kto za to „mohol“? Milan Rúfus a – Maňa ☺. 

2005 
Najväčším  zážitkom  bol  pre  mňa  Duel  Petrášovcoch  po  50  rokoch  –  rozhovor  so 

starkou a starkým pri príležitosti 50. výročia manželstva. Spomínam si na to ako dnes – 
starká  odišla  do  kostola  a ja  som  bežala  dolu  za  starkým,  aby  som  mu  položila  pár 
zvedavých otázok. Hneď, ako sa vrátila, „vybafla“ som presne tie isté aj ňu. Myslíte si, 
že  odpovede  boli  tie  isté?  Kdeže ☺!  Ale  musím  uznať,  že  vo  väčšine  sa  zhodli.  A na 
spôsob, ako sa zoznámili, nezabudol ani jeden z nich ☺. 

Výnimočným bol i Maťkin článok o ceste do Ríma, v ktorom som takmer nič nemusela 
upravovať,  tak  dobre  bol  napísaný.  Získala  zaň  i cenu  od  ich  rímskeho  sprievodcu 
Daniela Diana. 

2006 
Hovorí sa, že imidž je nanič, ale celkom tak to isto nie je. Keď Laco vo veľkonočnom 

čísle  zmenil –  a musím  povedať,  že  aj  ozaj  vylepšil –  vizáž  našej Mane,  boli  sme  len 
a len radi. 

V tento rok som robila ďalší  zaujímavý rozhovor –  tentoraz na schodoch vedúcich ku 
kostolu  v Námestove,  a to  s nikým  iným,  ako  s vtedajším  kaplánom  košického 
Univerzitného  pastoračného  centra  Jánom  Knapíkom.  Všimla  som  si  ho  na  festivale 
Verím  Pane  už  rok  predtým  –  bol  múdry,  rozhľadený,  vždy  plný  radosti  a obklopený 
mladými  ľuďmi. Na moju  prosbu  o rozhovor ochotne  prikývol –  a  veru  sa bolo  o čom 
rozprávať ☺. 

Vianočné číslo v roku 2006 bolo posledné, ktoré mala v rukách ešte aj teta Marienka.  
2007 
Ďalší prelomový rok. Vo februári 2007 nás navždy opustila tá, pre ktorú Maňa vznikla – 

naša teta Marienka. Zjavila sa otázka: A čo ďalej? Má to ešte nejaký zmysel? No rodina 
vyslovila jednoznačné „áno“. A tak sme sa vo vydávaní Mane rozhodli pokračovať ďalej. 

V lete sme robili rozhovor s pani Martou Baniarovou, dobrou priateľkou tety Marienky 
už  z čias  mladosti.  Aj  sme  sa  zasmiali,  aj  si  poplakali...  Keď  som  od  nej  odchádzala, 
povedala mi, že sa cíti takmer ako po dobrej spovedi ☺. 

2008 
Vydávanie Mane sa zredukovalo na dve čísla do roka – v auguste a decembri. V lete  
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sme dostali list od pána Bohumila Vaňu, Necpaľana, ktorý nám poďakoval za „svedomitú 
a celej našej obci prospešnú novinársku a literárnu prácu“, čím nás veľmi potešil.  

Podarilo sa mi  tiež  skontaktovať s Danielom Hevierom. Podmienkou na  to, aby nám 
poskytol rozhovor, bolo však moje vystúpenie na jeho programe Domov je tu za rohom 
– našťastie „iba“  v prievidzskom Dome kultúry. Tak som si  to „odmakala“ – a on svoj 
sľub tiež splnil ☺.  

2009 
Koniec  štúdia  na  vysokej  škole,  začiatok  pracovného  života.  Bude  na  Maňu  ešte 

čas? 
2010 
Bola  to  zbytočná otázka ☺.  Všetko  je  hlavne  záležitosťou  priorít –  a ukázalo  sa,  že 

Maňa  pre  mňa  prioritou  stále  je.  V tento  rok  sa  nám  opäť  podarilo  urobiť  rozhovor 
s istými „dôsledkami“ – tentoraz s Jurajom Drobným z TV LUX. A tie dôsledky sa prejavili 
hneď v nasledujúci rok... 

2011 
...kedy  sme  boli  pozvaní  do  TV  LUX  na  natáčanie 

relácie  Doma  je  doma.  Takmer  hodinový  program 
v priamom  prenose...  Nahovoriť  sa  na  to  spolu  so 
mnou dal  ujo Milan,  sestra Maťka a sesternica Lucka. 
Najmä  ujo Milan  sa  ukázal  byť  veľmi  šarmantný a do 
televízie  vhodný  typ a moderátorka Helenka Ivoríková 
bola z neho unesená ☺.  

Do  vianočného  čísla  nám  rozhovor  poskytol  brat 
Šavol, dnes premonštrátsky kňaz, v minulosti novinár Karol Lovaš. Spoznala som sa 
s ním na duchovných cvičeniach. 

2012 
Navždy odišiel náš milovaný starký Peter, a tak letné číslo bolo venované najmä jemu.  
Na  Vianoce  sme  získali  ďalšiu  zaujímavú  respondentku  –  pani  Júliu  Magušinovú, 

zdravotnú sestru, ktorá priviedla na svet trinásť detí. 
2013 
V tento  rok  sme  spolu  s Maťkou  absolvovali  dobrodružnú  cestu  do  Slovinska  pod 

vedením pátra Janka Hríba. Venovali sme sa jej vo vianočnom čísle. 
2014 
V lete  sa  nám  podarilo  vytiahnuť  podrobný  životný  príbeh  z našej  starkej  Božky 

Humajovej. Vo vianočnom čísle zas na naše zvedavé otázky odpovedal  (čím splnil  sľub 
z jari toho roku ☺) zakladateľ tanečného divadla ATak Pavol Danko.  

Vtipný bol takisto článok o tom, ako sme s pátrom Marekom „šoférovali“ rušeň. Páter 
Marek ho hneď pohotovo preniesol do duchovnej roviny – a rubriku Katolícky kútik sme 
mali hotovú ☺.  

2015 
Kľúčovou udalosťou roka 2015 boli oslavy 660. výročia Necpál – a žila nimi i Maňa. Či 

už  popísanie  priebehu  osláv,  dojmy,  rozhovor  s jednou  z hlavných  organizátoriek 
Kvetkou  Ďurčovou,  recenzia  knihy  Necpaly  (ne)zabudnuté...  To  všetko  si  našlo  svoje 
miesto aj v našom rodinnom časopise. 
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2016 
Maňa  sprevádzala  členov  rodiny  i po  vážnej  autonehode  Humajovcov  v máji  2016, 

ktorú  –  priam  zázrakom  –  všetci  prežili.  Možno  v tej  chvíli  tak  trochu  zvážnela  -  aby 
opätovne nabrala nový dych s radosťou a vďačnosťou Bohu, že všetko dobre dopadlo.  

2017 
V roku 2017  si  na nás opäť  spomenuli médiá a pri  príležitosti  20.  výročia Mane  sme 

nahrali rozhovor pre Rádio Regina.  
 

Dvadsať rokov... Je to priam neuveriteľné. Hlavou sa mi premieľajú všetky tie zážitky, 
chvíle,  rodinné  výlety,  rozhovory,  ktorých  sa  Maňa  stala  súčasťou.  Pred  očami  mám 
rozosmiatu tetu Marienku a v srdci jediné slovko: „Ďakujem.“  

Ďakujem Bohu,  že  nám  dal  silu  i schopnosti  rozdávať. Ďakujem Vám všetkým,  ktorí 
ste boli ochotní prijímať.  

Nech Vám Pán bohato odmení všetko Vaše dobro ☺! 
S úctou k Vám všetkým 

Petra Humajová 
 

ANKETA 
„Čo vám dala Maňa počas dvadsiatich rokov svojho života? Čo by ste jej 

chceli do ďalších rokov zaželať?“ 
 

Pri príležitosti 20. narodenín Mane sme dali našim čitateľom možnosť niečo jej zapriať. 
Niektorí z nich sa tejto výzvy aj chopili ☺. Ďakujeme! 

 

Veronika Šutinská: „Časopis Maňa podľa mňa utužuje rodinnú reťaz, keďže aj napriek 
tomu,  že  takmer  každý  je niekde mimo domova, vďaka Mani sa dozvieme, čo má kto 
nové ☺. Pre mňa sú TOP rubriky Novinky z rodinky a Recepty starkej Filky. Mani želám 
do  ďalších  rokov  veľa  úspechov,  inšpirácií,  nech  sa  dobre  píše  -  a pravdaže,  aby 
nezanikla, ale stále sa udržala ☺.“ 

 

Janka  Petrášová:  „Vďaka  Mani  môžeme  všetci  zdieľať  svoje  úspechy,  radosti  a zážitky, 
vítať pribúdajúcich nových členov rodiny, ale i spomínať na časy minulé či na tých, ktorí už 
nie sú medzi nami... Skrátka Maňa je tá, čo spája ľudí, šíri posolstvo pre dospelých aj deti, 
vždy poteší a pobaví srdce každého člena rodiny... Prajem jej ešte veľa plodných rokov ☺!“ 

 

Eva Humajová: „Na časopis Maňa sa všetci tešíme, čítame ho na jeden dych. Vraciame sa 
k nemu aj spätne, keď si chceme trošku vydýchnuť alebo na niečo zaspomínať. Vydať jedno 
číslo Mane nie je vôbec také jednoduché, ako to možno na prvý pohľad vyzerá. O to viac sa 
skláňam  nad  dvadsaťročnou  usilovnou  prácou  redaktorov  a  nášho  tvorivého  grafika.  Do 
ďalších  rokov prajeme Mani veľa nápaditosti,  tvorivého ducha a hlavne Božej pomoci, bez 
ktorej to jednoducho nejde ☺.“ 

 

Peter  Chudý ml.:  „Podľa mňa  je  Maňa  úžasný  projekt,  na  ktorom  je  vidieť  zanietenosť 
a entuziazmus jej tvorcov. Nielenže ju tvoria na úkor svojho voľného času, ale robia to najmä 
pre potešenie všetkých svojich blízkych i vzdialených príbuzných. Vďaka Mani sa dozvedám 
zaujímavé informácie z rodiny, ale aj niečo viac o členoch, ktorých mám možnosť stretnúť 
len výnimočne na rodinných oslavách. Ako dieťa som čítal len športovú rubriku (v tom čase  
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v réžii Martina) a vtipy. Dnes čítam všetko okrem receptov. Tým chcem povedať, že Maňa 
má  čo  ponúknuť  každej  generácii!  Do  budúcnosti  prajem veľa  energie  tvorcom,  dostatok 
námetov a zdrojov informácií a veľa spokojných čitateľov!“ 

 

Monika Chudá: „Maňa mi dáva hlavne súhrnné informácie o celej rodine a jej aktivitách. Do 
ďalších  rokov  by  som  chcela  zaželať  kreativitu  a  veľa  nápadov  všetkým  tvorcom  a  veľa 
zdravia všetkým čitateľom.“ 

 

Martin Chudý:  „Prvé  spomienky na Maňu mám z čias,  keď  som bol  na  základnej škole. 
Pamätám  si,  že  som  ju  zásadne  čítal  odzadu.  Najskôr  som  sa  pobavil  na  super  vtipoch, 
potom som vylúštil osemsmerovku alebo krížovku a nakoniec som prelistoval zvyšok a pozrel 
obrázky.  Dnes  je  to  už  naopak.  Na  prvom  mieste  sú  novinky  z  rodinky,  pokračujem 
rozhovorom a až nakoniec sa zasmejem na vtipoch. Do ďalších rokov želám veľa spokojných 
čitateľov a redaktorom mnoho síl pri tvorbe. Ďakujem.“ 

 

Miriama Humajová: „Maňa mi dala veľa príjemných a pekných informácií o členoch našej 
rodinky, kto kde sa ako má, čo sa komu podarilo, kde uspel a tak ☺. Zaželala by som jej ešte 
minimálne ďalších 20 rokov, aby sa jej darilo vo všetkom.“ 

 

Pavol  Schmidt: „Maňa  sa mi dostala prvýkrát  do  ruky možno pred 13 -  14  rokmi,  takže 
nemôžem povedať, že by som sledoval celú jej históriu. Neprečítal som ani zďaleka všetky 
čísla  a kompletne  ich  vo svojom archíve nemám. Avšak  z prelistovania  tých,  ktoré mi boli 
darované, môžem povedať,  že Maňa patrí  bezpochyby  k unikátom. To,  že  takýto  rodinný 
časopis vznikol, a aj po  takej dobe  je stále vydávaný, svedčí hlavne o pevnosti vzťahov a 
väzieb, ktoré spájajú nielen rodinu, ale aj mnohých jej priateľov a známych. A práve to mi 
existencia Mane priniesla aj do môjho života. Vedomie, aké silné môžu byť práve tieto či už 
rodinné, ale tiež priateľské vzťahy. A za to som autorom tohto krásneho periodika vďačný. 
Mani do budúcnosti prajem, aby z  jej strán bolo neustále cítiť práve  túto súdržnosť a aby 
bola práve v tomto inšpiráciou pre každého, kto sa do nej začíta či do nej nahliadne.“  

 

Kvetoslava  Ďurčová:  „Mala  som  to  šťastie  sledovať  časopis  už  od  prvých  rokov  jeho 
existencie i osobne poznať tetu Maňu. Bola výnimočným človekom, vždy usmiata, veselá... A 
presne  taká  zostáva  stále  s  nami  v  podobe  časopisu,  kedy  sa  pri  jeho  čítaní  nedá  na  ňu 
nespomenúť. Obdivuhodný je rovnako redakčný tím, ktorý prichádza už 20 rokov s poučením 
i  zábavou,  ‚spoveďami’  zaujímavých  ľudí,  ktorých  by  sme  inak  nemali  možnosť  bližšie 
spoznať. Vďaka za  toto nevšedné periodikum všetkým, ktorí za ním stoja. Prajem  im veľa 
zdravia, inšpirácií, zaujímavých nápadov a silu nikdy to nevzdať!“  

 

Lenka Weissabelová: „20 rokov? Ani sa mi veriť nechce, ako to rýchlo ušlo... No ale 
dvadsiatka je predsa najkrajší vek ☺! Maňa je pre mňa bezkonkurenčný časopis, ktorý 
prečítam  jedným  dychom  hneď,  ako  sa  mi  podarí  si  ho  uchmatnúť!  Najviac  sa  vždy 
teším  na  Novinky  z rodinky  a rozhovory  s členmi  rodiny ☺.  Z Mane  vždy  srší  kopec 
pozitívnej energie, čím nám vlastne vždy pripomína milú a usmiatu tetu Maniku. V čase 
jej vzniku sme určite ani netušili, že ju raz budú čítať ešte aj naše deti... Celej redakcii 
Mane želám veľa inšpirácie do ďalších rokov a hlavne jej členom ďakujem za to, že to 
tak dlho a neúnavne ťahajú ☺!“ 

-ph- 
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ŽIVOT UČITEĽA V STATUSOCH 
(Pokračovanie desiate...) 

 
11. január 2017 
Úryvok  z  dnešnej  ôsmackej  slohovej  domácej  úlohy  -  slávnostný  prejav  pri 

príležitosti životného  jubilea: „Milá starká, vždy si  sa vzorne starala nielen o mňa, 
ale aj o sliepky a zajace, za čo ťa nesmierne obdivujem.“ ☺ (Mala som čo robiť, aby 
som si pri tomto úprimnom vyznaní zachovala „dôstojnú tvár“, to vám teda poviem 
☺.) 

 
14. január 2017 
Opravujem slohy - slávnostné prejavy ôsmakov na tému Rozlúčka so školou: „Zišli 

sme sa  tu, aby sme v mieri ukončili moje pôsobenie v  tejto škole, na ktorú nikdy 
nezabudnem.“  

 
Originálne  oslovenie:  „Vážená  pani  riaditeľka,  vážený  milý  a  múdry  triedny  pán 

učiteľ,  tak  isto  aj  celý  pedagogický  zbor  a  nesmieme  zabúdať  ani  na  milé, 
pohostinné pani školníčky, ktoré nám veľakrát ponúkli niečo pod zub!“ 

 
„Keď  sme  sem  pred  deviatimi  rokmi  prišli,  tak  sme  sa  tešili,  ale  už  sa  tak 

netešíme.“ 
 
„Pamätám si, ako som prvýkrát vošiel do triedy. Žiaci z Cigľa a Sebedražia, medzi 

nimi  aj  ja,  si  posadali  do  lavíc.  Vzorne  sme sedeli,  až  na  Košovcov,  ktorých  som 
vtedy videl prvýkrát. Tí sa naháňali a bláznili.“ 

 
„Najlepšie bolo, keď sa Erik a Domino opýtali Dana, či je baba, alebo chalan, lebo 

mal vlasy po ramená.“ 
 
„Trieda sa nám pomaly rozrastala a s ňou aj naše problémy.“ 
 
„V ten krásny deň som doniesol do školy loptu. Ako sme si kopali, zrazu sa rozrazil 

kus železa pod tabuľou. Priznali sme sa a zaplatili to ako čestní ľudia.“ 
 
„Pamätáte sa,  ako  ste držali  dvere,  aby nikto  nemohol  prísť  do  triedy,  urobili  v 

nich  dieru  metlou  a  všetci  boli  ‚nevinní’?  Myslím,  že  na  toto  si  spomína  každý, 
vrátane pani školníčky.“ 

 
„Stalo  sa  to  Milanovi  počas  hodiny  telesnej  výchovy.  Stál  na  lavičke  v  šatniach. 

Začal  sa  po  nich  prechádzať  a  zrazu  prudko  vystrel  hlavu.  Zdalo  sa,  že  si  ju  len 
udrel. Po nejakej chvíľke zistil, že si ju rozbil. Dodnes je na strope krvavý fľak.“ 

 
„Milanova krv zostane navždy ako podpis  ‚bol som tu’ v šatni na strope, keď  sa 

pokúšal vzlietnuť.“ 
 
„V  7.  ročníku  sme  prežili  ťažké  chvíle –  rozbitá  tabuľa,  pokazená  mapa,  rozbité 

dvere a celá trieda 5 z diktátov. Fico nám zaplatil  lyžiarsky kurz. Celý  týždeň  sme  
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boli na vleku.“ 
 
„Ďakujeme všetkým, že to s nami vydržali, boli sme veľmi hlučná trieda.“ 
 
„V 8. triede sme sa trochu utíšili a chodili sme viac na výlety. Mali sme aj  lepšie 

známky na vysvedčeniach, lebo pani učiteľka Humajová raz povedala: „Neučíme sa 
pre školu, ale pre život.“  (Nikdy som nepobadala, že by som mala až taký vplyv... 
Ale keď vravia... ☺) 

 
„Učitelia  sa  vyhýbali  zastupovaniu  v  našej  triede,  pretože  odchádzali  doslova 

vyšťavení a bez akejkoľvek energie a niekedy aj hlasu.“ 
 

„Do budúcnosti vám želám veľa zdravia, šťastia a žiakov, akí sme boli my.“ ☺ 
 
14. február 2017 
Dnes sme v mojej triede pri písaní poznámok spomínali knihu Všetky pekné baby 

sú blondínky. Oslovila som jedného žiaka s tým, že on si ten názov z minulej hodiny 
isto pamätá.  

„Prečo?“ začudoval sa.  
„Pretože keď som to minule povedala, hneď si zareagoval, že je to pravda.“  
„Veď aj je!“  rozhodol sa i  tentoraz obhájiť  svoj názor. „Veď aj vy pani učiteľka, 

keby ste sa dali prefarbiť na blond...“ Zrazu sa zarazil, nevediac, ako pokračovať. A 
aby myšlienku predsa len nejako dokončil, napokon dodal: „... možno by z toho čosi 
bolo.“ ☺ 

Želám Vám všetkým pekného Valentína ☺! 
 
20. február 2017 
Ten pocit, keď môj žiak púšťa do autobusu kolegyňu so slovami: „Len poďte, pani 

učiteľka,  ja  som  dobrá  duša!“,  a  vedľa  stojaci  ôsmak,  ktorého  učím  slovenčinu, 
spontánne  zarecituje  (bez  toho,  že  by  ma  registroval)  úryvok  z  Mor  ho:  „...čo  o 
slobodu dobrý ľud môj mi pokúša...“ Niečo sa na nich predsa len „lepí“ ☺. Pomaly, 
ale isto ☺. 

 
14. marec 2017 
Úryvok  z  dnešného  piatackého  čítania  na  hodine  literatúry  (text  bábkovej 

rozprávky Krása Nevídaná): 
Ivan: „Len na jednu stále myslím - na Krásu Nevídanú.“ 
Cár (pôvodná verzia textu): „Čo to tára?“ 
Žiak čítajúci cára namiesto toho precítene zvolá: „Čo, taká stará?!!!“ 
Nasleduje už len výbuch smiechu. No čo iné k tomu dodať ☺? 
 
30. marec 2017 
Z  ôsmackej  písomky:  „Napíš  dva  znaky  štúrovčiny.“  Odpoveď  žiaka:  „Píš  ako 

počuješ. Nikdy sa nevzdávaj.“ ☺☺☺ 
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Vidno, že geografia Slovenska  sa preberá až  v  9.  ročníku... Viete,  aké  kadejaké 
mestá  -  sídla  troch  slovenských  gymnázií  v  19.  storočí  -  podľa  ôsmakov  máme? 
Veľká Levoča, Kláštor pod Zniemom, Liptovský Sv. Martin, Zámok pod Znievom - a 
podobne ☺. 

 
A  čo  je  Matica  slovenská?  „Budova, 

ktorá šíri slovenčinu: kultúru, literatúru 
a  spisovnú  slovenčinu.“  alebo  „Je  to 
stránka, sú tam rôzne diela, v minulosti 
to bola budova.“ 

 
„Čo zdôrazňovalo osvietenstvo?“  
„Slnko.“ 
 
4. apríl 2017 
Ach,  to  vyjadrovanie  a  pravopis... 

Resp.  niekedy  si  učiteľ  len na  základe 
kladenej otázky domyslí odpoveď ☺: 

 
„Napíš  aspoň  jednu  z  príčin  sťahovania  ľudí  v  minulosti.“  Odpoveď  žiaka:  „Kôli 
jedu.“ (V preklade „kvôli jedlu“.)  

„Aké prvé pracovné nástroje sa používali v poľnohospodárstve?“ Odpoveď žiačky: 
„Rýč, lopota.“ Odpoveď iného žiaka: „Matyka.“ 

A  trochu  z  iného  súdka:  „Kvôli  čomu  sa  Jakub  a  Alžbetka  vrátia?“  „Koly 
pávom.“ (Čiže kvôli pávom.) 

 
Ukážka  z  diktátu  -  diktujem:  „Tí,  ktorí  chceli  študovať,  museli  odchádzať  do 

cudziny.“ Žiak píše: „Tí, ktorí chceli študovať, museli odchádzať do dzedziny.“ ☺ No 
a prvá svetová vojna bola „svätová“ toľkokrát, že až.... ☺ 

 
„K slovesám napíš životné podstatné mená podľa vzoru: strážiť - strážca.“ Nuž a 

jeden  žiak  si  to  vymyslel  originálne:  „Spievať  -  spevca;  strach  -  strachca;  voliť  - 
volista; generál - generálista.“ 

 
A ešte tri originálne odpovede na záver:  
1. „Ako človek dokázal v minulosti využiť vietor?“ „Ako palivo.“  
2. „Popíš striedavé hospodárenie.“ „Že si vymieňajú úrodu.“ 
3. „Napíš aspoň dva druhy priemyslu.“ „Nestlé a Baňa v Cigli.“  
Dnes bol jednoducho na perly plodný deň ☺. 
 
A predsa som ešte čosi našla...:  
„Popíš  dvojpoľný  systém  hospodárenia.“  „Na  jednej  strane  bolo  zasadené  a  na 

druhej oddychovali.“  
Píše sám život, zaznamenáva Petra Humajová. 

UČITEĽKA 
Začiatok školského roka / Koniec školského roka 
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RECEPTY 
 

Tvarohové kúsky – slané 
 

Suroviny:  30  dkg  hladkej  múky,  25  dkg 
„Palmarínu“,  25  dkg  tvarohu  (mäkkého), 
½  kelímka  kyslej  smotany,  1  ČL  soli,  1 
prášok do pečiva 
Postup: Všetko spolu zmiesime na hladké 

cesto,  rozgúľame  asi  na  1  cm  hrúbky, 
vykrajujeme  alebo  radielkom  pokrájame 
ľubovoľné  kúsky,  potrieme  rozšľahaným, 
trošku  posoleným  vajíčkom,  posypeme 
rascou,  sezamom  a pri  180  °C  doružova 
upečieme (asi 15 min.). 

 

Cesnakové trojuholníčky – neoddeľované 
 

  ½ kg hladkej múky „špeciál“, 1 ČL soli, ½ dcl 
oleja,  3  a 1/2  dcl  mlieka,  ½  kocky  kvasníc  – 
kvások  –  spolu  zmiesime  na  hladké  cesto 
a necháme  vykysnúť.  Potom  rozdelíme  na  3 
bochníky,  postupne  rozvaľkáme  na  dĺžku 
plechu,  šírka  asi  na  piaď  (môže  byť  aj  viac), 
potrieme  1/3  plnky,  zavinieme,  dáme  na 
vymastený  plech  a hneď  pokrájame  na 
trojuholníčky, ale neoddeľujeme. 
  Keď  máme  záviny  hotové,  vrch  trošku 
zvlhčíme  vodou,  hneď  posypeme  sezamom, 
rascou... Pečieme na 200 °C asi 15 – 20 minút. 

Trojuholníčky oddeľujeme až po vychladnutí. 
Plnka: 1/8  masla (Hera, Helia), 6 – 8 strúčikov pretlačeného cesnaku, 1 ČL soli – 

vymiešame do peny. 
 

Rýchly makový koláčik 
 

Suroviny:  30  dkg  práškového  cukru,  8  dkg 
masla,  2  vajcia,  citrónová  kôra,  25  dkg 
mletého  maku,  25  dkg  hladkej  múky,  1 
prášok do pečiva, 4 dcl mlieka 
Postup: Cukor, maslo, vajcia, citrónovú kôru 

vymiešame  do  peny,  pridáme  ostatné 
suroviny,  rozmiešame  na  hladkú  masu,  do 
ktorej  nakoniec  pridáme  pokrájané  sušené 
slivky  alebo  hrozienka,  sekané  orechy... 
a dáme  na  tuhým  tukom  vymastený, 
vysypaný plech piecť.  Vychladnutý  koláčik  polejeme citrónovou polevou alebo  len 
pocukríme. 

 

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 
 
Pri príležitosti 20. výročia vzniku Mane a nedožitých 70. narodenín tety Marienky 

Mečiarovej  vám  tentoraz  v rubrike  z archívu  ponúkneme  niektoré  z  jej  listov 
z nemocnice spred dvadsiatich rokov -  teda z obdobia, kedy vznikla Maňa. 

 

Nedatované 
 

Ahoj milá Peťka! 
 

Srdečne  zdravím  všetkých  mojich  kamarátov  a hlavne  Teba. 
Ďakujem  za  milý  dopis,  aspoň  viem,  čo  všetko  sa  deje  doma 
i v škole. Nehnevaj sa, že Ti píšem na takúto kartičku, ale zle sa 
mi píše, keď ležím, a tak som volila radšej tieto mačičky, sú len 
dve, ale podelíte sa.  

Peťka, ležím na tej izbe, kde som ležala pred dvoma rokmi. Je 
tu veselo, lebo sú tu všetko mladé tety, len mi hovoria, že veľmi 
chrápem. Chcem sa polepšiť! Poraď! 

Nabudúce skúsim napísať viac. Všetkých pozdravuje a bozkáva 
teta Marienka.  

 
V nemocnici dnes, 14.2.1997 (piatok) 
 

Milá Peťka, Martinka, Maťko! 
 

Konečne som sa dostala k tomu, aby som Vám mohla odpísať. Nehnevajte sa, ale 
píšem  škaredo  a drieme  sa mi ako mačke. Opíšem,  Peťka,  dnešný  deň  a potom mi 
uveríš, že nebolo času kedy písať. 

Ráno  teplomery,  pichajú  mi  injekcie,  potom  o 8:30  sme  mali  vizitu.  Po  vizite  ma 
poslali  hore  na  röntgen,  keď  som  sa  vrátila  z rötgenu,  čakala  ma  rehabilitačná 
sestrička, s ktorou cvičím, keď sme docvičili, prišla sestrička s tou infúziou do žily, tá 
mi tiekla do 12:30 hod. A to je taká  infúzia, od ktorej sa mi strašne drieme, a preto 
a tak škaredo píšem. Je to hrozne ťažko rozmýšľať, keď som ako opitá od tej infúzie. 
Ale  sľubujem Ti,  Peťka,  že  sobota a nedeľa bude  patriť  všetkým Vám,  ktorí  ste mi 
písali  a odpíšem  skôr,  kým nebudem mať  tú  infúziu,  lebo  vtedy ešte môžem  lepšie 
rozmýšľať.  

Aby  som  nezaspala  pri  písaní,  končím  svoj  dopis.  Nabudúce,  teda  v sobotu 
a nedeľu, bude  toho viac. Všetkých  si Vás objímam a posielam veľa pús. Vaša  teta 
Marienka 

PS: Nabudúce napíšem krajšie. 
 
V nemocnici – sobota 
 

Ahoj milá Peťka! 
 

Konečne som sa dostala už  k písaniu dopisu pre Teba,  lebo doteraz  som  to akosi 
nestihla.  Najskôr  chcem  pozdraviť  odo  mňa  všetkých  domov,  Ty  už  vieš  koho, 
nemusím Ti písať a ešte navyše pozdrav prosím Ťa odo mňa tetu Helenku, uja Vladka 
a nezabudni ani na Tomáška. Ďakujem. 



27 Z ARCHÍVU MAŇA 47 

A teraz Ti napíšem niečo o sebe. Ručička je už bez sadry, ale nožičky ma ešte bolia 
stále, neviem asi chytiť ten správny dych. Ale dúfam, že sa mi to ešte podarí.  

Teraz Ti, Peťka, napíšem o svojich spolubývajúcich. Už sa aj vymenili, ale v skratke, 
ležala tu taká zlatá tetka z Lazian, asi 70-ročná, mala také ochorenie ako naša starká 
Hierge, ale už sa má chvalabohu lepšie a poslali ju domov. Namiesto nej prišla jedna 
tetuška,  ktorá  je  po  operácii hlavy  a tá  sa má  tiež  lepšie  a už  aj  chodí.  Vedľa mňa 
ležala taká mladá Ivetka, ale tú už poslali domov a teraz leží vedľa mňa tetuška, ktorá 
sa  volá Marta – Mária a je  po  operácii  hlavy. Má hlavičku  úplne  vyholenú a na  nej 
také švíčky ako po operácii. Ona je strašne zlatá, má 33 rokov a je veľmi zlatá. Má už 
takú dcérku ako si Ty a ešte chlapčeka. Pred troma týždňami ju brali helikoptérou do 
Bratislavy  a tam  ju  operovali.  Potom  ležím  ja,  mňa  poznáš,  nemusím  sa  opisovať, 
samá  sranda.  Ležím  na  tej  posteli,  kde  ležala  starká Hierge aj  starká  Tvoja. Ďalšiu 
postieľku máme  voľnú,  nikto  tam neleží.  A potom  je ďalej  taká  tetuška  z Vesteníc, 
volá sa tiež Marienka a je tiež taká istá, ako som ja a je veľmi veselá, len keď ju bolí 
nožička,  tak  vtedy  je  po  veselosti.  No  a na  poslednej  posteli  leží  tiež  taká  teta 
príjemná, bola prijatá vo štvrtok a už uplietla svetrík pre dcérku. Je tiež taká zábavná. 
Keby  sme  boli  všetky  zdravé,  tak  by  tu bolo  veľmi  veselo. Dnes ma  bol  pozrieť  aj 
strýčko Lojzo, bol na ušnom oddelení, lebo ho bolí ucho a bol si ho dať ošetriť.  

Už Ti musím rýchlo dopísať tento list, lebo sestričky nás volajú na večeru a že vraj 
máme  zemiaky  s cibuľkou  a kyslé  mlieko.  Tak  toto  aj  ja  ľúbim  a pôjdem  si  dať. 
A potom budem pokračovať v písaní v nedeľu. Pozdravuje Ťa a bozkáva aj všetkých 
teta Marienka. 

 
Pohľadnica, nedatované 
 
Ahoj moja Peťka! 
 
Ďakujem Ti za dopis, na ktorý som sa veľmi tešila a je mi veľmi smutno za Tebou 

a za  všetkými.  Ešte  ma  bolia  nožičky,  ale  ruku  už  mám  bez  sadry,  čomu  sa  veľmi 
teším.  Je  tu  strašne  dlho  a najradšej  by  som  Vás  už  všetkých  videla.  Ďakujem  za 
knihu, ktorú  som bleskove prečítala. Tá veľká slávnosť, čo Ťa čaká, určite dopadne 
dobre. V aute už môžeš sedieť vpredu, tam výška nerozhoduje! A tá tajnička! Môžem 
Ti  povedať,  že  nám  dávaš  zabrať,  všetky  sme  lúštili  a mali  sme  čo  robiť.  Správnu 
odpoveď Ti pošuškám, až budem doma. Ešte raz Ťa srdečne pozdravujem, posielam 
pusu. Teta Marienka 

PS: Píš! Pozdravujú Ťa aj spolupacientky.  
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Kapitán sa pýta telefónom strojníka: 
„Koľko?“ 
Strojník odpovedá: 
„35!“ 
„Čo 35?“ 
„A čo koľko?“ 

☺ 
Príde šerif do salónu, vidí na zemi 
mŕtveho muža, a tak sa pýta: 
„Hráč?“ 
„Áno.“ 
„Falošný?“ 
„Áno.“ 
„Poker?“ 
„Nie, husle.“ 

☺ 
Jožovi zomrela svokra, a tak ho manželka 
požiadala, aby išiel podať smútočné 
oznámenie. Jožo hovorí obsluhujúcej:  
„Dobrý deň, napíšte: Umrela svokra.“ 
Obsluhujúca odpovie:  
„Pane, ale do piatich slov to máte za 
rovnakú cenu!“ 
Jožo odpovedá:  
„Hej? Tak toto platí a ešte dopíšte: 
Predám staršiu škodovku.“ 

☺ 

„Čo je s Ferom? Dlho som ho nevidel.“ 
„Otvoril si obchod.“ 
„Naozaj? A s čím?“ 
„So železnou tyčou.“ 

☺ 
Jeden  mladý  pár  je  zavraždený  krátko 
pred svadbou. Obaja prídu do neba, ale 
sú nešťastní, že sa nemohli vziať. Preto 
požiadajú Boha,  aby sa mohli  zosobášiť 
v nebi. Boh im povie, že je to síce veľmi 
neobvyklá požiadavka, ale po ich dlhom 
naliehaní  súhlasí.  Majú  však  prísť  až 
o päť  rokov.  Po  piatich  rokoch  sa  teda 
ohlásia, ale Boh im povie: 
„Je mi ľúto, príďte o päť rokov.“ 
Po  ďalších  piatich  rokoch  sa  opäť 
postavia  pred  Boha.  Konečne  nastane 
vytúžená  chvíľa  sobáša.  O niekoľko 
mesiacov  sa  však  manželia  znovu 
objavia  a priznajú  sa  Bohu,  že  im  to 
veľmi  neklape  a chceli  by  sa  rozviesť. 
Boh namrzene povie: 
„Počúvajte,  trvalo mi  desať  rokov,  kým 
som  v nebi  našiel  kňaza,  aby  ste  sa 
mohli  vziať.  Ako  dlho  si  myslíte,  že  mi 
bude trvať, kým nájdem advokáta?“ 

☺ 
Idú dve blondínky po ulici a jedna hovorí 
druhej: 
„Pozri sa na toho psa s jedným okom.“ 
Druhá si zakryje jedno oko a hovorí: 
„Kde?“ 

☺ 


