
I.KATEGÓRIA 

 

POÉZIA   

1. miesto Bianka Golitková 

Les 

Sova v noci húka,  

myš sa skryje do klobúka. 

Keď zas ráno slnko vyjde,  

celý les sa spolu zíde. 

Zídu sa tam všetci,  

skryjú si tam veci. 

Keď ich večer nájde myš, 

z vecí sa hneď stane skrýš. 

 ٭

Jeseň 

Krásna jeseň,  

vietor fúka,  

pieseň sa v nej ozýva. 

Lístie padá, vietor šumí,  

chlad sa z nej už ozýva. 

Gaštany nám padajú,  

deti ich už zbierajú. 

Túto krásnu pieseň,  

vie len pani Jeseň. 

 ٭

 

 

 

 

 



2.miesto  Kristína Chomová 

Naša škola 

V našej škole, tam je hej, 

tam je detí habadej. 

Škola čaká na školáka, 

v zime aj na snehuliaka. 

 

V našej škole, keď je piatok, 

býva ten najväčší sviatok. 

Taška ide do kúta, 

úsmev máme veľký. 

 

Do tašky sa nenakúka, 

už aj tak sme veľkí. 

A keď príde pondelok, 

musíme si zrýchliť krok. 

 

Lebo naša škola čaká, 

na učiteľa i na žiaka. 

 ٭

3.miesto   Lea Lizancová 

Krásna jeseň 

 

Začala nám jeseň,  

o tom je aj pieseň. 

Dozrievajú jabĺčka,  

oberá ich mamička. 

Je to krásna pesnička: 

„Zaspievaj ju, Anička!“  

 

 



PRÓZA  

1.miesto Mária Cristína Kánoczová: O  Flamovi a Iskrošovi 

  V ďalekej krajine, za mnohými riekami, rybníkmi a močiarmi nežil žiaden 

človek. Všetko tam bolo zelenej a modrej farby. Zelené stromy, zelená tráva, dokonca aj 

niektoré kvety kvitli na zeleno. Modré bolo takmer všetko ostatné. Modrá obloha, modrá voda 

tiekla tou krajinou a jej obyvatelia? Čuduj sa svete, boli poväčšine takisto modrozelení. Ako 

je to možné? Celkom jednoducho.  

 Žili tu draci a tí sú podobní ako víly. Pestrofarební a majú farbu podľa toho, kde žijú, o 

čo sa starajú a preto boli podobní ako ich krajina. Títo modrozelení draci mali na starosti 

prírodu, predovšetkým však vodu. Od nej koniec koncov závisí všetok život. 

 Jedného krásneho slnečného dňa sa pod modrou oblohou v zelenom lese narodil drobček. 

Malý dráčik bol ako všetci ostatní modrozelený, no niečo na ňom predsa len bolo odlišné, ako 

u všetkých ostatných drakov v krajine. Náš malý dráčik mal červené tŕne a červené oko. 

Pomenovali ho preto Flamo. 

Ako tak Flamo rástol, čím viac ho bolo, tým bol múdrejší. Veľa jedol, rád športoval, vydržal 

celé hodiny počúvať príbehy o svojich predkoch. Tešil sa, že práve on a jeho príbuzní majú na 

starosti vodu, veď naša Zem je modrá a to je vlastne ich zásluha, že je to tak. Čo ho ešte 

bavilo, je  chodiť na noc k babke Alžbete. Bol jej jediný vnúčik a tak sa spolu navzájom 

radovali, keď ho rodičia k nej pustili na celý víkend. To boli ich obľúbené chvíľky, ona mu 

rozprávala rozprávky, na konci vždy s nejakým poučením a on jej rozprával, ako sa učia v 

škole: hovorili si, že stará mater, múdra žena. Veľa prežila, má kopec skúseností a teda je 

rozumné počúvať všetko, čo povie. 

Takto pomaly Flamo rástol, bol šťastný a spokojný, no keďže v jeho okolí boli väčšinou samí 

dospelí, chýbal mu ozajstný kamarát v jeho veku. Všetci bývali  veľmi ďaleko. Keď mal 

Flamo ôsme narodeniny, už mohol ísť do lesa na prechádzku. To znamenalo, že je už dosť 

veľký, aj dosť rozumný, že v lese nezablúdi.  

Keď tak jedného dňa opäť spal u babky, vybral sa do lesa. To bol pocit! Šiel len tak, kam ho 

oči viedli, nevedel, či pozerať na stromy alebo počúvať tisíce zvukov, čo znejú v lese. Keď už 

bol takmer v strede, zbadal veľkú tmavú jaskyňu, ktorá bola pokrytá tmavými čiernymi 

kameňmi. Pokiaľ si dobre pamätal z babkinho rozprávania, to bol znak, že tam žijú ohniví 

draci. Flamo sa ihneď zľakol a odskočil za krík. Veď doteraz videl a poznal len vodných 

drakov. Z bezpečia svojej skrýše zbadal tiene drakov. Z jaskyne vyšli štyria bordoví draci a 

hneď za nimi vycupkal malý červený, takmer až oranžový dráčik.  

 Rozprávanie teda neklamalo! Boli to ohniví draci! Tí štyria veľkí boli určite strážnici, 

ale ten malý .... hmmm .... to je ťažko odhadnúť, myslel si Flamo. "Idem sa ho opýtať 

osobne!" - a Flamo podišiel k červenému dráčikovi. Trochu bojazlivo sa ho opýtal: "Vy ste 

ohniví draci?" Malý červený dráčik mu na to odpovedá: "Áno. A ty budeš asi vodný drak." 

Flamo mu so širokým úsmevom odpovedá: "No jasné. Volám sa Flamo."   



 Ohnivý dráčik celý žiaril od prekvapenia, pretože po prvýkrát videl vodného draka. "Ja 

som Iskroš. Ale?" - zamyslel sa na chvíľku červený dráčik - "Neznamená náhodou flame po 

anglicky plameň?" Flamo trocha prekvapený odpovedá: "No áno, ale mám to meno kvôli 

tŕňom a oku. Mám ich červené. Ale teraz už budem musieť ísť domov. Tak ahoj."  

 Iskroš zosmutnel, ale potom ho napadla jedná vec: "Flamo, prídeš zajtra pred 

jaskyňu?" Flamo celý happy odpovedá: "Samozrejme, že áno. Veď si môj nový naj kamarát". 

"Nuž tak teda ahoj!" odpovedá mu na to Iskroš.    

 Po ceste si Flamo obzeral rastliny, zvieratá a počítal stromy. Keď už bol pred domom, 

zavolal na mamu: "Mamíííí, som doma!". Mama sa potešila a pozrela sa z okna: "Tak čo 

nové, Flamo?". "Mám nového kamaráta!", vraví Flamo. Mama sa zvedavo opýtala: "Naozaj? 

A kde si ho stretol?".  

 Flamo celý zúril. "Mama! To so mnou hádam nechceš hovoriť cez okno! Otvor mi!". 

Flamo sa s mamou rozprával celý deň.  

 "Na večeru si prosím pečenú rybu a k nej trocha tatarky. A mami? ..." Flamo sa 

zastavil a mame povedal: "Mami? Kde máme rodokmeň našej rodiny?". "V pivnici. A keď 

tam už budeš, prines aj tú tvoju tatárku.", odpovedá mu mama. Flamo trocha znechutene 

odpovedá: "No dobre". Keď bol v pivnici, zobral knihu s nápisom "Náš rodokmeň" a ešte vzal 

tatárku, aby ju mohol dať mame. Flamo išiel po schodoch a počítal zaokrúhlené schody: 

"Jeden, dva a cieľ!". Flamo sa cíti ako šampión, ktorý je prvý v cieli. Akoby vyhral preteky v 

behaní a práve prvé miesto.  

 Flamo sa s rodokmeňom hodil na posteľ a pozeral si ho. Pradedo a ďalší pradedo boli 

tatári a jeho oko a tŕne sú preto červené, lebo jeho prababka bola ohnivá dračica a jeho 

kamaráta Iskroša zase praprababka bola vodná dračica.  

 Na druhý deň sa pobral do lesa za Iskrošom a počkal na neho pred jaskyňou. Keď už 

bol Iskroš von pred jaskyňou, Flamo naňho vyskočil a silno ho objal: "Ja som totiž tak trochu 

aj ohnivý drak a ty si zase tak trochu vodný drak". Iskroš to trocha nepochopil, vôbec ho totiž 

nepočúval, pretože celý čas hľadel na jeho tvár, ktorá veľmi veľmi žiarila od ... hmmmm. Od 

čoho vlastne žiarila Flamova tvár? Iskroš sa zamyslel. O čom to Flamo rozpráva? V duchu si 

pomyslel: "Flamo o čom to hovoríš?", opýtal sa ho. Flamo ešte stále žiaril a takto mu 

odpovedal: "Včera večer som si pozeral náš rodokmeň a zistil som, že som aj trochu ohnivý 

drak, lebo moja prababka je tvoja praprababka a tvoja praprababka bola vodná dračica." 

Iskroš sa rozžiaril spolu s Flamom. "No to je paráda!" vykríkol Iskroš veľmi nahlas a opýtal 

sa ho, či nechce ísť s ním domov. "Jasné, ale o tretej musím byť doma". Iskroš pekne povedal: 

"Dobre, ukážem ti  naše kráľovstvo."  

 Flamo sa obzeral po ich jaskyni, pomaly, pomaličky išli po kamenných schodoch do 

vnútra. V jaskyni bolo veľa kamenných domov. Namiesto vodných fontán a bazénov mali 

lávové bazény a fontány. A ten palác! Na neho sa ťažko hľadajú slová!   

 Bola to tá najkrajšia vec, akú kedy Flamo videl: kamenná stena a na ich rohoch 

kamenné vežičky. Z vežičiek tiekli nádherné lávovody, to znamená láva zmiešaná s vodou. 



Flamo s Iskrošom išli do hradu a kráčali po červenom koberci. Vstúpili do miestnosti, kde na 

tróne sedel kráľ. Zo stropu tiekla láva a padala do zeme. Okolo nich bolo desať stĺpov. Iskroš 

povedal Flamovi, nech ho tu počká a predstúpil pred kráľa, svojho otca. Pomrmlal si s otcom 

a podišiel späť k Flamovi: "Poď do mojej izby, lebo chcem urobiť náčrt na fontánu".  

 Po ceste do Iskrošovej izby sa Flamo opýtal: " Iskroš, čo ste si s kráľom mrmlali?" 

Iskroš nahodil pyšný pohľad a vraví: "Ja som princ tohoto kráľovstva". Keď už boli pri 

Iskrošovej izbe, vybrali papier a kreslili. Nakoniec vyšli vonku a dali sa do stavania fontány. 

Asi najkrajšej zo všetkých. Aspoň tak to pripadalo našim dvom kamarátom. Fontána 

priateľstva spojila nespojiteľné, oheň a vodu vďaka dvom malým deťom, ktorí nepoznali 

nemožné.  

 To, čo Flamo spoznal vďaka Iskrošovi, je celkom jednoduché, všetko sa dá, ak to 

chceme a nepoznáme prekážku. Vďaka obyčajnej prechádzke v lese mu ostal na celý život 

nerozlučný kamarát, s ktorým zažili ešte veľa príhod, a o ktorých potom mohli zase oni 

rozprávať svojím vnúčatám, keď k nim prišli občas prenocovať. 

 ٭

2.miesto Linda Kleščová,     ČARODEJNICA 

V nádhernom kráľovstve žila kráľovná menom Anastásia a kráľ Bluto, ktorým sa 

narodila krásna princezná menom Canna. Princezná Canna však bola niečím výnimočná. 

Dokázala čarovať aj napriek tomu, že jej kráľovskí rodičia s čarovaním nemali nič spoločné. 

Canna to však pred svojimi rodičmi dlho tajila, lebo dobre vedela, že jej rodičia nie sú 

čarodejníci a preto sa im to bála povedať, lebo netušila, čo jej na to povedia. Celé dni sa 

Canna zamýšľala nad tým, kto ju to naučil a prečo práve ona ako jediná dokáže čarovať 

v kráľovstve. Malá princezná svoje čary využívala len na dobré skutky, preto ju ľudia, 

zvieratá aj rastliny mali radi. Jedného dňa sa Canna rozhodla, že to povie svojím rodičom na 

slávnostnom obede, keď jej otecko oslavoval narodeniny. Práve v tej chvíli, keď si obliekala 

nádherné šaty, tak si spomenula, ako jej jeden čarodejník v lese povedal ,že práve ona je tá, 

ktorá bude výnimočná a posypal ju zlatým pieskom a povedal pár slov. Vtom sa Canna 

spýtala na jeho meno a on jej povedal, že sa volá Susan a v okamihu sa stratil. Takže Canna 

bola celá šťastná, že už vie kto ju to naučil. V momente keď sadali za stôl jej rodičia,  Canna 

povedala, že má pre nich jedno veľké prekvapenie…obaja rodičia sa na seba pozreli a milo sa 

usmiali, keď vtom im do kráľovstva priletela obrovská obluda, všetci sa utekali skryť. 

Canna ani nestihla povedať  rodičom, čo vie. Veľkú obludu chytili a ukryli do temnej 

komnaty, ktorú strážili odvážni rytieri. Canna celé dni premýšľala, prečo sa tej obludy všetci 



boja a majú z nej strach. Preto sa  rozhodla, že ju navštívi, hoci sa jej bála, ale bola veľmi 

zvedavá a odvážna. V jednu upršanú noc sa Canna potichu prikradla k tej oblude a chcela sa 

s ňou porozprávať, no nedalo sa, lebo tam boli odvážni rytieri, ktorí ju strážili. Preto sa Canna 

rozhodla použiť svoje čary a odvážnych rytierov premenila na kvety. Keď už boli začarovaní, 

tak sa potichu prihovárala  tej oblude. Prvýkrát ju videla na vlastné oči a bola veľmi 

prekvapená,  aká je vysoká, má červene svietiace oči, dlhé pazúry, špicaté zuby a celé telo 

mala pokryté škvrnami a čiernou srsťou. Mladá princezná bola z toho veľmi vydesená ,ako tá 

obluda vyzerá a preto nedokázala povedať ani slovo a od strachu hneď ušla preč.  Cestou si 

uvedomila, že musí odkliať začarovaných rytierov. Vrátila sa spať do svoje izby a veľmi sa 

rozplakala, až tak, že k nej prišla kráľovná a spýtala sa jej prečo plače. Canna nemohla 

povedať svojej mamke, že sa stretla s obludou, lebo by sa jej mamka veľmi nahnevala a 

zakázala by jej vychádzať zo svoje izby. Kráľovná svoju dcéru objala a pošepkala jej, že sa 

nemusí ničoho báť. Dievča nakoniec zaspalo. Na druhý deň sa znova pokúšala stretnúť 

s obludou, ale pristihol ju pri tom jej otec, veľmi sa nahneval, že sa pokúša stretnúť s tou 

obludou. Otec jej vysvetlil, že obluda je pre ňu nebezpečná, preto mu musela sľúbiť, že sa 

s ňou viac krát nestretne. Canna bola veľmi zvedavá. Jej otec ju dobre poznal, a preto prikázal 

dvom strážcom, aby jej izbu dobre strážili. Princezná si počkala ,kým bude hlboká noc a 

strážcovia zaspia. Potom sa Canna pomocou svojich čarov premenila na malu sivú mýšku a 

prekĺzla Prišla k nej a premenila sa , na Cannu a potichu sa jej začala prihovárať: „ako sa 

voláš?“, ale obluda jej neodpovedala, a tak Canna tam iba ticho stála ako taká socha. Canna 

však ani len netušila, že tá obluda je iba niekto začarovaný. Preto  túžila spoznať tú obludu 

bližšie a tak ju navštevovala každú noc. Canna sa začala tej oblude čoraz viac približovať a 

tak sa aj pomaly spoznávali a vedeli o sebe čoraz viac a viac. Z dievčaťa vyrástla krásna 

princezná, súca na vydaj. V nedeľu bolo v ich  kráľovstve zvykom, že sa usporiadala 

slávnostná večera a počas tej večere jej kráľovskí rodičia povedali, že už je z nej hotová 

princezná, ktorá sa môže  aj vydávať.  Tak jej oznámili, že čoskoro bude veľký ples v ich 

kráľovstve a oni pozvali všetkých princov zo širokého okolia. 

Canna bola z toho celá nešťastná lebo sa vôbec nechcela vydávať. V jednu noc sa 

Canna rozhodla, že za obludou nepôjde, lebo bola veľmi smutná z toho, čo jej povedali 

rodičia. Obluda sa čudovala, že prečo to dievča dnes v noci za ňou neprišlo. Princezná prišla 

až na druhú noc a zo všetkým sa tej oblude zdôverila, povedala jej, že sa nechce vôbec 

vydávať a   nie za niekoho, koho  nepozná a nemá ho rada. Princezná bola veľmi smutná až 

tak, že jej vyšli slzy. Obluda sa k nej priblížila a smutnú princeznú objala. V tej chvíli si 



princezná uvedomila, že tá obluda, ktorej sa všetci boja je dobrý človek, ktorý asi bude iba 

začarovaný. Canna sa preto rozhodla, že sa tej obludy opýta, prečo je prekliata a kto ju vlastne 

začaroval. Tá obluda, bola začarovaná zlým čarodejníkom nemom Asai. Asai je zlým bratom 

čarodejníka Susana, ktorý je veľmi zlý čarodejník a nikto ho nemá rád. Susan je presne pravý 

opak svojho brata, je veľmi dobrý čarodejník, ktorý svojimi čarami ľudom pomáha a je k nim 

veľmi milý a preto ho ľudia majú radi. Asai bol veľmi škodoradostný a robil svojmu bratovi 

zle a preto začaroval aj krásneho, múdreho a statočného princa z ďalekého kráľovstva, ktorý 

bol na poľovačke a presne tam ho aj ten zlý Asai začaroval na tú škaredú obludu, ktorej sa 

všetci báli. Princezná už musela odísť od obludy a preto jej povedala, aby sa nebála, že urobí 

všetko preto, aby ju odčarovala. Obluda nechápala ako jej princezná chce pomôcť, keď vtom 

jej Canna pošepkala do ucha, že je niečím výnimočná a odišla preč. Obluda celú noc 

premýšľala nad Cannou a uvedomila si, že to dievča má veľmi dobré srdce. Už sa pomaly 

blížil ten ples ,ktorý usporiadali jej rodičia na to, aby si tam Canna vybrala svojho princa, za 

ktorého sa má vydať. Princezná sa opať v noci  stretla s obludou, a povedala jej, že už o 

týžden bude  ples, kde si ma vybrať ženícha. Obluda na nej videla, že je veľmi smutná, prišla 

k nej a objala princeznú, no vtom okamihu sa princezná rozhodla, že tej oblude dá bozk. Ten 

bozk bol čarovný a tak pomohol tej oblude ,aby mohla rozprávať, lebo doteraz bola obluda 

nemá a nedokázala nikomu povedať, že  nie je nebezpečná ako si všetci mysleli.  Tak Canne 

vyrozprávala celý príbeh, ako sa jej to stalo. Vtedy si Canna uvedomila, že ona tú obludu 

miluje, ale na to, aby mohla začarovaného princa vyslobodiť z toho obludného zajatia, museli 

by ísť do lesa a hľadať tam čarodejníka, ktorý jej dal tú výnimočnú moc na čarovanie. 

Svitanie sa blížilo, a tak Canna musela z temnej komnaty odísť, aby ju tam nikto nevidel. 

Bola už sobota ráno a v tento deň sa konal ples na počesť princeznej, keď už dorazili všetci 

princovia z neďalekých krajín, tak kráľ všetkým oznámil, že ruku svojej nádhernej dcéry dá 

iba tomu, ktorý dokáže splniť jednu úlohu. Všetci králi počúvali a boli zvedaví, aká to bude 

úloha. Pán kráľ povedal, že v ich kráľovstve straší škaredá obluda a práve tú obludu majú títo 

princovia zničiť. Canna to počula a od zlosti utekala za obludou. Použila svoje čary a 

premenila sa na sivú myšku a obludu vyslobodila.  Spoločne utekali do hlbokého lesa hladať 

čarodejníka menom Susan. Kým sivá myška a obluda blúdili po lese ,otec kráľ bol z toho 

zmorený a preto poslal všetkých princov zo zámku preč. Kráľovskí rodičia boli taký 

zarmútení a veľmi smutní z toho, že ich dcéra sa stratila a vôbec netušili, že to ona sa 

premenila na sivú myšku a pomohla oblude utiecť. Začarovaný princ a Canna sa túlali 

niekoľko dní a nocí po tmavom lese ,len aby mohli nájsť Susana, ktorý by princa vyslobodil z 

tej zlej kliatby. No princezná už bola veľmi unavená a vyčerpaná z toľkého hľadania tohto 



dobrého  čarodejníka Susana. Keď už obaja boli tak veľmi unavení, že už nevládali ani 

chodiť,  zrazu sa im pred očami objavila stará ošarpaná chalúpka ,v ktorej býval osamelý 

starček. Ten sa ich ujal, dal sa im najesť a mohli u neho  prespať. Keď obaja spali, tak ten 

starček posypal tu obludu zlatým pieskom a čosi mu hovoril. Potom zobudil Cannu a povedal, 

jej aby tu obludu chytila za ruku a milo jej povedala tri zázračné slová. Ešte pred tým jej ten 

starček povedal, že ak chce vyslobodiť princa z  kliatby, tak sa musí vzdať svojej čarovnej 

moci. A to tak, že si na hlavu dá kúsok z jeho srsti a posype ju popolom. Canna to všetko 

urobila a vzdala sa svojej moci čarovať.  V tej chvíli sa starček premenil na čarodejníka 

Susana, a tak mohol pokračovať vtom, aby princa vyslobodil. Princezná chytila čarodejníka 

za ruku a povedala mu, že má dobré srdce a ďakuje mu za to, že vďaka tomu, že mohla 

čarovať , pomáhala všetkým. Susan sa úprimne pozrel na ňu a povedal jej, že on to všetko vie 

a za to, že s tou čarovnou silou nakladala dobre a spravodlivo, tak jej za odmenu dá jednu 

maličkú paličku, ktorá jej splní každý mesiac jedno želanie. Potom Susan povedal Canne, aby 

princa chytila za ruku a vyslovila tri zázračné slová, ktoré zneli takto: „Hakolo-makalo-

mokalo“ a ešte raz posypal obludu zlatým pieskom. Zo škaredej obludy sa opäť stal mladý, 

krásny a statočný princ, ktorý hneď pobozkal princeznú Cannu a poďakoval sa jej za to, že 

ako jediná verila v to, že je to dobrý človek. Pre mladého princa, ktorý sa volal Hector to 

znamenalo veľmi veľa a práve vtedy si princ uvedomil, že princezná Canna je veľmi milá, 

dobrá a poslušná, presne taká, ako jej kráľovská matka. Canna bola veľmi rada, že má 

ozajstného priateľa.   Canna sa však za Hetcora chcela vydať. Hector sa chcel s Cannou tiež 

oženiť. Hector bol ochotný urobiť všetko, aby Cannu urobil šťastnou. Canna sa s rodičmi 

dohodla, že ich odvezie koč do Hectorovho kráľovstva. Hector bol rád, že prišla Canna na 

návštevu aj so svojimi rodičmi. Hectorovi aj Cannini rodičia sa veľmi zblížili. Canna a Hector 

sa dohodli s rodičmi, že sa zoberú. Canna si ani po mesiaci nevedela vybrať šaty na svadbu. 

Hector bol rád, že si vyberie otcov oblek na svadbu. Canna si nakoniec vybrala snehovobiele 

šaty. Rodičia im vystrojili nádhernú svadbu. Canna aj Hector sa na svadbe výborne zabávali. 

Canne sa po svadbe narodilo nádherne dievčatko menom Katie. Katie bolo veľmi poslušné 

dievčatko. Celá rodina žila šťastne až kým nepomreli. 

٭٭٭  

 



3. miesto Alexandra Hudáková    O žuvačkovom ježkovi 

   Bola raz jedna veľmi krásna hora, horička voňavá. Žili v nej rôzne zvieratká. Medzi nimi na 

okraji tejto horičky žil aj malý ježko so svojou rodinou.  Tak ako všetci v jeho rodine aj on 

mal dlhé a ostré pichliače, ktoré boli veľmi praktické. Nielenže sa nimi chránil, ale mohol si 

na ne napichnúť jabĺčka alebo hrušky z plánok, ktoré rástli pod horou a vôbec všetko, čo 

potreboval odniesť do svojho domčeka. Ježko bol dobrý, ale neskúsený. Myslel si, že všetko 

čo leží na zemi a je guľaté, môže byť pre neho užitočné. Ježkovi rodičia nevedeli, a teda mu 

ani nemohli porozprávať, že pod horou je mesto, v ktorom býva malý chlapček Matejko. Ten 

strašne rád žul žuvačky. Jedného dňa išli deti z toho mesta do ježkovej hory na výlet. 

Samozrejme medzi nimi bol aj Matejko. Ako vždy žul žuvačku. Nie jednu, ale odrazu až päť. 

Deti pochodovali a veselo si spievali. Matejko však nemohol spievať, lebo v ústach mu 

zavadzala velikánska žuvačková guľa. Deti prišli na  rúbanisko, kde rástlo veľa jahôd. Hneď 

sa do nich pustili. Matejko zistil, že ich nemôže jesť, lebo má plné ústa žuvačky. Položil si ju 

k jednému pníku a tiež sa pustil do jedenia. Jahody boli sladké ako med. Deti dojedli a začali 

sa poberať preč. Matejko začal hľadať svoj pníček. Jeden ako druhý. Ten svoj so žuvačkou už 

nemohol nájsť. Nedalo sa nič robiť. Bežal za deťmi, aby sa mu nestratili. V ten istý deň prišiel 

na rúbanisko aj malý ježko. Pri jednom pníku našiel veľkú guľu. Veľmi sa začudoval, veď 

niečo také ešte nevidel. Napichol si ju na pichliače a pobral sa domov. Všetci ježkovci sa 

čudovali, čo to za guľu priniesol. Nikto z nich to nevedel. Guľa bola naťahovacia a ani sa 

nedala jesť.   Ježko si už potom dával pozor, aby všetko guľaté nenapichoval na pichliače 

a nosil domov 

 ٭٭٭

3. miesto L.M. Veisenpacherová Malý svietnik 

Kde bolo tam bolo, v jednej rodine žil chlapec, ktorý mal rád sladkosti. Mamička mu neustále 

vysvetľovala, že sladkosti nie sú zdravé ,a preto mu jedného dňa kúpila malý svietnik. 

       Bol naozaj malý a veľmi pekný. Bol ozdobený srdiečkami, slzičkami a mašličkami. 

Chlapček sa mu vôbec nepotešil a začal plakať. Svietnik chlapcovi povedal:“ Som malý 

a potrebujem, aby sa o mňa niekto staral.“ A chlapček zrazu prestal plakať a spýtal sa 

svietnika, prečo mlčíš? Malý svietnik odpovedal:“ Pretože som mal štyroch bratov. Boli tiež 



malí.... a tiež boli krásni ako ja. No kúpili ich ľudia, tak ako vy mňa.  V obchode ostal len 

jeden, ten najškaredší. A práve za ním mi je smutno,“ povedal malý svietnik. 

      No chlapec na to povedal:“ Ja tiež nemám brata ani sestru a život sa mi páči aj bez 

súrodencov. Ale ty si krásny malý svietnik, a preto sa o teba budem starať. Nebudem ťa páliť 

a budeš môj najlepší kamarát.“ A tak sa o neho začal starať. 

     Každý večer sa s ním rozprával, čítal mu rozprávky, no a niekedy si ho zobral aj do školy. 

Ale raz mu svietnik povedal: „Chcem, aby si ma zapálil. To neurobím,protestoval chlapec. 

A na druhý deň ho zase svietnik pýtal: „Zapáľ ma prosím!“ „Nie!“ odpovedal chlapec. A na 

tretí deň zase. „Nepýtaj ma to prosím, chcem aby si ostal pri mne!“  

     Na druhý deň si chlapec zobral svietnik do školy. No niekto mu ho vybral z tašky. Chlapec 

ho hľadal , plakal, kričal, ale márne. A keď ho konečne našiel, zistil, že mu ho zobral jeho 

najlepší kamarát! Veľmi sa na neho nahneval, ale prepáčil mu to! Zobral si ho domov a nikdy 

viac ho zo sebou do školy nebral. Potom o tri dni neskôr mu svietnik povedal: “ Prosím, zapáľ 

ma. Nie! Poobede zase! Ale ja chcem, aby si ma pálil a keď budem malý odnesieš  ma naspäť 

do obchodu! Ale... Veď pamätáš, čo povedala predavačka... Čo si bude svietnik priať, to mu 

splň! No..... tak dobre! 

   „  Začneme s tým už teraz?“  

„S čím?“ 

 „No s tým pálením.“ 

„ Až večer ,ale.... aby si nebol smutný, tak aj keď budem malý, môžeš si ma nechať.“ 

 „To je úžasné,“ zajasal chlapec. A pozeral, ako sviečka krásne horí v svietniku. A zrazu sa 

zapozeral ako malé iskričky vyskakujú vo svietniku! Ako keby.......... Rozmýšľa, čo mu to 

pripomína. Určite niečo áno, ale čo? A vtom nato príde, je to presne tak,  ako keby ho 

mamička stískala v náručí. Je to veľmi príjemné mať mamu,  ktorá ťa stíska v náručí. 

     No a svietnik? S ním bol ešte dlho,  predlho kamarát.                     A kto neverí nech sa tam 

ide pozrieť.............! 

     

    



II. KATEGÓRIA 

POÉZIA 

 1.miesto Laura Novotná 

Modlitba za slovenské deti 

 

Daj nám, Bože, pokoja i mieru, 

nech máme v Teba nádeju i vieru. 

Nech každé dieťa pozná otca, mamu, 

nech poznajú ich lásku známu. 

 

Nech netrpia biedou, veľkým chladom, 

nech nehynú už smädom, hladom. 

Nech nechýba im strecha nad hlavou, 

aby šťastné boli s otcom, s mamou. 

 

Rodina je pre ne srdcom veľkým, 

daj ju, Bože, na Slovensku všetkým! 

Všetky deti po nej veľmi túžia, 

rodičia v nej s veľkou láskou slúžia. 

 

S Adamom i Evou stratili sme raj, 

preto nám ho znovu navráť, daj! 

Všetci chceme poznať Tvoje dobro, 

preto nám ho ukáž skrze nebo. 



Radosť je... 

keď sa niečo malé podarí. 

Hlasné prianie pre budúcnosť. 

K snom sa veľká brána otvorí - 

pozvi ju dnu, nech je tvoj hosť. 

 

To jemné šveholenie v duši 

a tanec pier pri úsmeve. 

Jas už ani tma nenaruší. 

Radosť je 

chvíľka v nebeskom záchveve. 

 ٭

2.miesto Soňa Sališová:  Hallowen 

 

Dnes je hallowenska párty 

u našej tety Marty. 

Budeme sa strašiť, 

 úplne sa jašiť. 

 

Teta chystá dobroty, 

 pomoc má od Doroty. 

Každý sa veľmi teší 

a do domu každý beží. 

 

S listami sa budeme ohadzovať 

a tak trochu guľovať. 

Strašidelný film si pozrieme, 

v noci asi neusneme. 

 

Zábava bude veliká, 

niekto nám tu čviriká. 

Už sa idem pripraviť, 

čarodejnica môžem byť. 

 



PRÓZA 

1.miesto S.M. Hollaarová   Ako si Majka užila trest 

 

„Majka čo to robíš ?!“- zakričala mama na Majku, ktorá si práve skúšala 

jej topánky.  

„Hrám sa na modelku.“ 

„Tak sa na ňu nehraj, veď sú to moje nové topánky a krásne, červené, ó 

bože, a ešte k tomu robíš taký hluk, okamžite prestaň!“ 

 „To je ale matka, ani deťom nedovolí rozvíjať detskú tvorivosť.“ mrmlala  

si Majka pod nos. 

„Čo si to povedala, decko nepodarené !?“  Majka zopakovala to, čo práve 

povedala .  

„Tak v tom prípade, si choď detskú tvorivosť pekne rozvíjať do svojej izby 

a vráť sa s ospravedlnením a ešte lepšie s kvetmi! „ 

„No isto!„  povedala Majka a odišla. Vošla do svojej čerstvo upratanej izby  

Čo budem robiť, kvety tej ježibabe nikdy nedonesiem ani sa jaj 

neospravedlním. Nikdy, nikdy, nikdy ! - povedala  si Majka. Keby tu bol 

ocko, ten by jej určite dačo povedal, on bol ku mne vždy dobrý, no raz  

ochorel a odišiel  navždy, navždy, navždýýýý! Majka sa rozplakala. Chvíľu 

plakala, až zrazu pocítila maličkú rúčku na svojich vlasoch. Prekvapene 

zdvihla hlavu. „Neplač,  Majka.“ Majka sa pozrela, kto jej to hovorí, ale 

nič. Kto si, kde si? Majka sa pozrela na stôl a čo nevidí?  Majka zbierala 

anjelikov, mala ich cez sto. Prihovoril sa k nej malý anjelik, ktorému dala 



meno Saška. „Ty vieš rozprávať, veď si soška malá, soška !?“ „No to som, 

ale veď všetky anjeliky vedia rozprávať aj hračky, ty si o tom nevedela?“  

„Nie, nevedela.“ – odpovedala Majka prekvapene. „Ak chceš predstavíme sa 

ti vlastným menom.“ Jeden anjelik s modrými šatami sa predstavil ako 

Eleonóra, ďalší bol Spáčik, potom Strážca, Mlčko, Modlidba , Sväté písmo... 

„To sú krásne mená, ale tie mená nie sú v ľudskom svete také bežné.“  „Ja 

viem.“ - povedal jeden anjelik Spáčko. „Tie mená vyjadrujú naše 

vlastnosti, napríklad: ja rád spím“  

„Viete čo, ja o vás idem napísať poviedku.“ Majka začala písať, až kým sa 

nedostala k poslednej vete a tá znela takto: A to, o čom som teraz písala, 

je totálna pravda a nie lož. Anjelikom sa to tak veľmi páčilo, až tlieskali 

odušu. Tlieskali tak nahlas , že to privolalo mamu.  

„Čo zas robíš taký hurhaj !?“ -pýtala sa mama. „Ale nič, spadla mi 

kniha.“ – zaklamala Majka. Majka jej odovzdala papier s poviedkou a mama 

si ju prečítala a povedala: „No vidíš, ako krásne si rozvinula detskú 

tvorivosť.“ Majka si zas mrmlala dačo pod nos , že jej nikto neverí a keď 

mama odišla tak slávnostne vyhlásila – TOTO BOL NAJKRAJŠÍ TREST V MOJOM 

ŽIVOTE!    

 ٭٭٭

 

 



III. KATEGÓRIA 

PRÓZA 

1.miesto J.S.Hollaar STRACH 

Volám sa Tim a som... teda bol som hrozný bojko. Bál som sa tmy, vody, zrkadiel 

a pavúkov. Ale hlavne som sa bál Slendermana. Slenderman je netvor vysoký skoro 

tri metre, nemá tvár, len bielu hlavu. Na chrbte má osem chápadiel. Oblečený má 

čierny oblek. Objavuje sa na fotkách s deťmi. Jedného dňa je proste tam. Stojí 

nehybne v pozadí. Toto stelesnenie psychohororu ma prenasledovalo. V noci som 

nemohol zaspať, musel som mať zasvietenú lampu. Večer som sa bál chodiť po ulici. 

Dokonca som rád chodil do školy, lebo tam bolo najmenšie riziko, že by sa zrazu 

objavil v strede triedy.  

Jedného dňa som po škole išiel ku kamarátovi. Zdržal som sa dlhšie, lebo sme sa 

dobre zabávali. Vonku sa stmievalo a začalo aj pršať. Zavolal som mame, aby po 

mňa prišla. Ale ona nedvíhala. Musel som ísť sám. Nemal som dáždnik, ani pršiplášť, 

preto som už pri východe z kamarátovho činžiaku zmokol. Išiel som čo najrýchlejšie. 

Prešiel som po moste cez rozvodnenú rieku. Nepozeral som sa dole. Bál som sa, že 

spadnem a voda ma vtiahne do svojich hlbín. Stále som sa obzeral po tmavej ulici. 

Nikde ani živej duše. Bol som sám. Po mojej pravej strane sa nachádzala škôlka, do 

ktorej som kedysi chodil. Mal som na ňu zlé spomienky. Učiteľka ku mne bola 

hnusná, vždy jej na mne niečo prekážalo. Nemal som ju rád. Začalo hrmieť a ja som 

postupoval ďalej popri dlhom rade okien. Cez mokré okuliare som nevidel skoro nič. 

Ale jednu vec som predsa len videl. V okne, len pár metrov odo mňa, stála príšerná 

čierna postava, dvíhala chápadlá a určite ma sledovala. Vedel som, kto to je 

a zamrzol som na mieste. Nevedel som, čo mám robiť. Keď som sa spamätal, otočil 

som sa a prebehol som cez cestu . Bol som si istý, že ma sleduje a celú cestu domov 

som utekal. Počul som jeho kroky, ako idú za mnou. Pred domovými dverami som 

rýchlo strčil kľúč do zámku, otvoril som dvere a zabuchol som ich za sebou. Vyzul 

som si topánky a vybehol som hore a zastavil som sa až vo svojej izbe. Posadil som 

sa na posteľ a vedel som, že celú noc nezaspím.  



Sedel som tam asi do polnoci. Potom som zišiel po schodoch do obývačky a ľahol 

som si na gauč. Pokúšal som sa zaspať aspoň tam. Nepodarilo sa to. Sedel som na 

gauči a rozmýšľal som o príšerných veciach, ktoré sa v ten deň udiali. Nachvíľu som 

zavrel oči, keď som ich znovu otvoril, nesedel som už na gauči sám. Vedľa mňa som 

sedel ja. Znie to zvláštne. Ale naozaj vedľa mňa sedela moja presná kópia. Onemel 

som od úžasu. Tie isté strapaté vlasy, okuliare, odstávajúce uši, ohryzené nechty. 

„Ahoj Timo.“- povedal. „A-A-A-hoj“- vykoktal som zo seba. „K-k-k-to si?“- opýtal som 

sa. „Som ty z rozprávkového sveta.“- povedal. ,,JA z rozprávkového sveta? Čo to má 

znamenať?“ opýtal som sa. ,,Je to svet, ktorý ty nemôžeš navštíviť. Každý človek 

v ňom má svojho dvojníka. V našom svete žijú okrem nás aj všetky rozprávkové 

bytosti ale aj všetky postavy z hororov.“ odpovedal. ,,Takže tam žije aj Slenderman?“ 

opýtal som sa so strachom v hlase. ,,Áno. Sme naňho už zvyknutí. On nič nerobí, iba 

nás straší.“ povedal so smiechom. ,,Aha. A prečo si vlastne prišiel?“ spýtal som sa. 

,,Lebo každá osoba v našom svete má právo dvakrát za život navštíviť svojho 

dvojníka v tomto svete, aby mu dal rady do života.“ odpovedal. ,,Tak teda pred tým 

než odídeš, chcel by som sa ťa na niečo spýtať.“ oznámil som mu. ,,Vporiadku, len 

sa pýtaj.“ prikývol. ,,Existuje Slenderman aj v našom svete?“ opýtal som sa znovu so 

strachom v hlase. ,,Zajtra sa vráť naspäť ku škôlke a sám to zistíš. Dovidenia.“ 

dopovedal a zmizol. Neskôr som úplne pokojne zaspal. Lebo som vedel, že od 

Slendermana mi nič nehrozí. Keď som sa zobudil, nedočkavo som sa rozbehol ku 

škôlke. Predsa len s malým strachom som sa pozrel do mne dobre známeho okna 

a tam visel a s veľkým úsmevom na mňa vyvaľoval oči pestrofarebný papierový 

gašparko. Sadol som si na chodník a nahlas som sa smial. Odvtedy som sa už 

ničoho nebál (snáď len pavúkov).   

 ٭٭٭

   2.miesto Soňa Kačurová Chlapec, ktorý žil v šatníku  

Arcadovo tajomstvo so šatníkom sa začalo už v detstve. Jeho otec často mával svoje 

nálady a zlosť si chodil vybíjať na malom Arcadovi. Ten po čase pochopil, že 

nezmyselným úderom sa neubráni a začal sa skrývať na miesta, ktoré mu ako prvé 

padli do oka. Takým miestom sa stal jeho šatník, ktorý bol dostatočne útulný a malý 

Arcad mal pocit, že ho dokáže uchrániť aj pred tými najhoršími pohromami. Neskôr 

sa zo šatníka stalo útočisko, kde zamykal svoj smútok a kde prichádzal na tie 



najhrozivejšie myšlienky dieťaťa. Temné myšlienky začali ovládať jeho malý 

mozoček a zistil, že len v šatníku na nich dokáže zabudnúť. Preto v ňom trávil 

väčšinu času. Cez základku si tam nasťahoval všetky potrebné veci k prežitiu a na 

jeho izbu zabudol. 

Keď mal šestnásť, jeho šatník vyzeral ako miesto umenia, no to nebolo jeho jediné 

využitie. Texty piesní a iných básní či výrokov boli pripnuté všade ,kde sa dalo, ale 

miesto na stenách si našli aj jeho myšlienky a otázky, na ktoré nedokázal odpovedať. 

Väčšinou bili do očí iba tie negatívne ako napríklad: Diera smrti, Prečo???, Skôr, ako 

sa toto všetko skončí, Má toto zmysel?... Na strope bol namaľovaný Vesmír, ktorý 

nazýval Vlastným svetom a v rohu oddychovala gitara. Jeho mama bola psychicky na 

dne a svoj život nezvládala. Keď mal sedemnásť  a jeho rodičia sa rozviedli, bolo to 

ešte horšie. Jeho mama ani nevychádzala z domu a s okolitým prostredím sa 

nestýkala. Odkiaľ toto všetko viem? V našej štvrti sa rozoberá iba on, a keďže je náš 

sused, moja mama o ňom šíri klebety jedna radosť. Je to ako jej druhá robota na plný 

úväzok. Mňa by vôbec nemal zaujímať, veď ako Princezná školy by som ho mala 

šikanovať a nie sa topiť pri jeho pohľade. Ale nešlo to. A preto každý deň som 

musela trénovať pretvarovanie pred zrkadlom. Jedine vo svojej izbe som to bola 

naozaj ja.Často som sa prichytila, ako pozerám von oknom na malé svetlo, ktoré 

patrilo jeho šatníku. To malé svetlo znamenalo pre mňa niečo veľké, znamenalo, že 

je prítomný. Ak som práve nečakala, kedy svetlo zhasne, tak som pozorovala les, 

v ktorom leží moja jediná spomienka z detstva.  

Pamätám si,ako som uháňala do tmavého lesa a poháňal ma strach, že sedemročný 

chlapec si chce zobrať život. Tiež som mala sedem, no hneď mi napadali tie 

najhoršie scenáre. Celá zadychčaná som dobehla k Opustenému jazeru v Alabame, 

pri ktorom už roky stojí tabuľa s nápisom NEPLÁVAŤ, HROZÍ NEBEZPEČENSTVO 

SMRTI. No on tam len stál a pozeral do vody. Podišla som k nemu a neviem či ma 

spoznal , no poznamenal: „Keď raz budem veľký, želám si hodiť moju dušu tu, aby mi 

ľudia už naveky dali pokoj.“           

Zostala som vystrašene stáť, a potom som rýchlo utiekla. Odvtedy som sa ho bála. 

Určite nebol ako ostatné deti.   

V škole patril k najšikovnejším žiakom, aj preto bol často šikanovaný, no som 

presvedčená, že keby sa im postavil , navždy by mu dali pokoj. A možno by mu 

dievčatá aj začali padať k nohám. Vyzeral dobre , aj postavu mal dobrú, ale 

najkrajšie boli jeho oči. Nikto si ich ,ale nevšimol, lebo stále chodil so sklopeným 



zrakom. Často sa mi zdalo, že keď sme sa stretli na ulici a bola som bez mojej partie, 

jeho oči sa na mňa usmievali. Bol asi jediný, ktorý vedel, čo sa naozaj skrýva pod 

mojou domaľovanou tvárou, a kto naozaj som. No on iba mlčal a sem tam sa na mňa 

pozrel pohľadom, z ktorého sa mi krútila hlava. Chcela by som vedieť, čo  si o mne 

naozaj myslel, ale to už nikdy nezistím... 

Stalo sa to deň po Vianociach. Teplota vtedy klesala na -12  a snehu bolo po kolená. 

Zobudila som sa na divný pocit v bruchu. V škole sme mali voľno, preto som spala do 

desiatej. Pozrela som sa von oknom a prvé čo mi udrelo do očí bola tma v šatníku. 

Arcad nikdy nespal dlho, väčšinou vstával o šiestej. Snažila som sa to ignorovať 

a pustila som sa do dňa, no neschádzal mi z mysle. O piatej podvečer som sa 

rozhodla ísť na prechádzku, možno takto naňho zabudnem. No nepodarilo sa a skôr 

ako som si stihla uvedomiť, bola som na ceste k Opustenému jazeru. Vietor sa mi 

hral s vlasmi, mráz ma štípal na nose a zubaté slnko dodávalo krajine lesk. Preborila 

som sa cez sneh k jazeru a zalapala som po dychu. Na kraji ležala dokonalá kôpka 

oblečenia a topánky. Okamžite som vedela, komu tie topánky patria. Arcad ich nosil 

už piaty rok cez každé obdobie a všetci sa mu z nich vysmievali. Jazero bolo 

zamrznuté, len v strede bol vyrezaný dokonalý kruh, akurát na šírku tela. Vtedy mi to 

došlo. Nohy sa mi podlomili a ja som spadla na tvrdý ľad. Slané slzy kvapkali všade 

naokolo a ja som čakala, kedy sa zobudím a bude to len zlý sen. Ale nestalo sa a ja 

som pochopila, že jeho oči už nikdy neuvidím. 

Teraz hľadím do vody a rozmýšľam, či moju dušu pridám k tej jeho. Ľudia sa tvária 

akoby nikdy ani neexistoval a ja sa naďalej trápim v živote, kým on má už pokoj od 

tohto svinstva a pretvárky.  

 ٭٭٭     

3. miesto Slavomíra Kolcúnová: Ako som sa ocitla v pralese 

  Z ľahkého spánku ma vytrhol spev malého vtáčika. Neochotne som otvorila oči, no 

pri pohľade na okolie som ich znovu zatvorila. ,,To nie je možné!" pomyslela som si. 

Na okamih som zazrela stromy s hustými korunami, cez ktoré prenikali slnečné lúče. 

A zrazu som si uvedomila, že namiesto môjho milovaného vankúša mám pod sebou 

kameň vo veľkosti školskej tašky. Znovu som opatrne otvorila oči. .Prvé, čo som v 

tomto zmätku zazrela, bol vtáčik červenej farby, ktorý ma pred chvíľou zobudil. Sedel 

na konári stromu pár metrov odo mňa. Poriadne som sa poobzerala. Všade bola 

samá zeleň, kde-tu aj vtáčik podobný tomu, čo ma prebudil. V diaľke šumel potôčik, 



pri ktorom stálo asi päť obrovských tvorov s dlhými, možno až osemmetrovými krkmi. 

Prizrela som sa im bližšie. Boli mi veľmi povedomé, aj keď, pravdaže, nikdy som ich 

nevidela živých, keďže už dávno vyhynuli, ale mnoho kníh a filmov mi vykreslilo, ako 

asi tento tvor vyzerá. Teda, vyzeral!Toto stvorenie, na ktoré hľadím s otvorenými 

ústami a s úžasom, vymrelo už asi pred dvesto miliónmi rokov.Úkaz, na ktorý 

pozerám, je dávny predátor, ktorého podľa jednej z mnohých teórii vedcov, mala 

zabiť vybuchujúca sopka. Tvor, na ktorého sa dívam s padnutou sánkou, je 

dinosaurus. Zrazu mnou prebehla taká vlna šoku zmiešaná so strachom ako ešte 

nikdy predtým. Už-už som sa chcela otočiť a rozbehnúť kade ľahšie, keď mi hlavou 

preblysla spomienka. Bol to krátky úryvok z jednej knihy, ktorý ma veľmi zaujal. Bol o 

dinosauroch. Presnejšie o jednom type. Volali sa sauropódomorfy, no známejší 

názov je asi veľjaštery. Žili pred približne 230 miliónmi rokov v období triasu až do 

konca druhohôr. Mali malú hlavu a dlhý krk a boli to bylinožravce. Opis sedel, a tak 

som si prudko a nahlas vydýchla, až som vystrašila môj živý červený ,,budík“. Vtáčik 

sa tak zľakol, že spadol z konára, na ktorom stál. Lenže úľava zrazu pominula. 

,,Prečo je tu? Nie je to dávno vyhynutý tvor?"Prvé, čo ma však napadlo bolo, že to 

musím zdokumentovať, aby mi ľudia neskôr uverili. Zo zadného vrecka nohavíc som 

vytiahla mobil, ale skôr ako som stihla stlačiť ikonku fotoaparátu, som si všimla, že 

nemám signál. Teda presnejšie, bolo tam napísané, že žiadny signál neexistuje. 

Takže to muselo znamenať jediné. A to, že ten veľjašter nie je v mojej dobe a mal 

vymrieť, ale to, že ja som v jeho dobe a nemala by som ešte vôbec existovať. Táto 

skutočnosť ma zasiahla tak silno, že sa mi od šoku podlomili kolená a spadla som na 

zem. Takto som na kolenách sledovala tvora predo mnou dobrých pár minút, kým 

som sa upokojila. Prvá vec, čo mi napadla, čo by som mohla spraviť bolo 

odfotografovať si ho:,, Čo iné môžem urobiť? " pomyslela som si. Vyhotovila som asi 

dvadsať fotiek, vypla mobil a odložila ho.,, Aj tak mi je teraz nanič. A ďalej čo?" 

rozmýšľam v duchu. Čo tu vlastne robím? V období druhohôr, kedy ešte o človeku 

ani nechyrovať? Veď prvý človek bol až po dinosauroch. Čo mám robiť? Prvé, čo mi 

zišlo na um, bola kontrola okolia. Mojím novým bezplatným sprievodcom sa stal môj 

kamarát vtáčik. Viedol ma pozdĺž potôčika, ktorý sa postupne menil na rieku a pri nej 

bolo mnoho ďalších dinosaurov. Našťastie, ani jeden nebol mäsožravý. Zistila som to 

podľa toho, že neútočili na seba navzájom, len si spokojne jedli listy z konárov. 

Videla som mnoho rastlín a drevín, ktoré som nepoznala. Pravdepodobne, to bolo 

rastlinstvo z obdobia triasu, ktoré v našom období už nerastie. Bolo fascinujúce 



pozerať sa na to, čo ešte žiadny človek predo mnou nezazrel a ani nemal šancu 

vidieť. Tie rastliny, hory, rieky, všetko, dokonca aj zem bola iná. Mala tmavočervenú 

farbu. Takto som po pralese chodila celý deň s úžasom, obzerajúc si všetko naokolo, 

až som si neskoro uvedomila, že sa stmieva. Čo teraz? Dlho som nad tým 

rozmýšľala, no keďže som k žiadnemu logickému záveru nedošla, mykla som 

plecami a ľahla si do trávy. Však, čo? Veď sú tu len bylinožravce. Nebola som si tým 

veľmi istá, ale dúfala som v to. Tesne predtým, ako som zaspala, bola moja posledná 

myšlienka na to, čo budem robiť ráno, a vôbec, čo budem jesť a iné podobné veci 

dôležité pre život človeka, má trápili. Veď ani dnes som celý deň nič nejedla, pretože 

nepoznám tieto rastliny a bála som sa, že sa otrávim. Iba som pila vodu z rieky, 

pretože som videla, ako ju pijú ostatné tvory. No zajtra budem musieť niečo 

vyskúšať, inak umriem od hladu. Nebola to lákavá situácia ,keď som si predstavila, 

ako sa budem snažiť vyliezť na strom, aby som si odtrhla nejaké listy. Až ma striaslo 

keď ma napadlo, že budem musieť jesť to, čo tie obrovské tvory. Pochmúrnu 

myšlienku som zahnala a hneď som aj zaspala, pretože som bola na smrť unavená. 

  Prvé, čo ma zobudilo na ďalší deň, bolo Gagnam style z môjho mobilu. Pomaly som 

otvorila oči. Namiesto zelene bola okolo mňa žltá farba na stenách a podo mnou bol 

môj milovaný vankúš a posteľ. Hneď, ako som si spomenula na včerajšok, som 

bleskovo schmatla mobil, vypla budík a hľadala v galérií fotky, ktoré som včera 

vyfotila. Lenže, čakalo ma trpké sklamanie! Nebola tam ani jedna jediná fotka z tých, 

ktoré som včera nafotila. Sprvoti som tomu vôbec nerozumela. No potom mi to 

pomaly začalo dochádzať a sklamane som si uvedomila ten takmer bolestný fakt. Bol 

to iba sen. Ten najlepší sen v mojom živote, na ktorý nikdy nezabudnem. Sen o 

dinosauroch. Jedna vec mi však zdvihla náladu. A to tá, že nebudem nútená 

raňajkovať spolu s dinosaurami zelené listy zo stromov. Veď si predstavte, ako by sa 

tvárili, ak by som vyliezla na strom a jednému z nich by som uchmatla raňajky priamo 

spred nosa. 

 ٭٭٭

 



IV. KATEGÓRIA 

PRÓZA 

3. miesto  Lucia Kakošová Chvíľu sama  

Chvíľu sama. Konečne. Byt je prázdny a ja pociťujem nadšenie, ktoré vyprchalo skôr 

ako som si to stihla uvedomiť. Akosi som si prestala užívať samotu. Tie chvíle, keď je 

človek sám so svojimi myšlienkami, ktoré nás často privádzajú do šialenstva. Ale 

šialenstvo už dávno vypuklo, čiže sa netreba ničoho báť, len v tichosti sedieť 

a púšťať hudbu, ktorá sa snaží vliezť do mozgu. Len tak sedieť a nič nerobiť. Rodičia 

ma často nenechávajú doma samú. Ale oni nevedia pochopiť, že ja nikdy nie som 

sama. Sú vždy so mnou. Nevidím ich, len viem, že sú so mnou. Nikdy ma nenechajú 

na pokoji.  Našepkávajú mi čo mám robiť, tak ako teraz.  Až keď ma môj otec zdrapil 

a odtiahol preč od okraja rímsy, na ktorej som stála, som si uvedomila, čo robím. 

Nemám potuchy ako som sa tam dostala.  

- Čo si si myslela? Čo si tam robila, načisto si sa už zbláznila? – toto museli počuť aj 

susedia, a určite nie prvý krát. Ale ja som tam určite nechcela stáť, to oni. Oni mi to 

povedali a ja už som nevládala vzdorovať. Podľahla som im. 

- Kde bola tentoraz?- na mame bolo vidieť, že to už nezvláda. Je to na ňu priveľa. 

- Stála hore na rímse úplne na okraji strechy- rozhorčoval sa otec. Nevládala som ani 

ja, netuším ako som sa tam dostala, ako dlho mi to všetko trvalo, nedokázala som 

rodičom odpovedať. Otec ma odprevadil do izby. Dvere za sebou zamkol, počula 

som ako sa v zámke prešmykol kľúč.  

- Myslela som si, že to už prestalo. Myslela som si, že to bude tak, ako kedysi...- 

mama sa za dverami rozvzlykala. Mala asi namysli čas, nie tak dávno minulý. Možno 

tak tri roky dozadu. Všetko sa to začalo po tom, čo sme sa vrátili z rodinnej 

dovolenky. Strávili sme ju v lesoch, kde vyrastal môj otec. Kempovali sme celý jeden 

týždeň. Po návrate domov ma strašne bolela hlava. Otec si zo mňa uťahoval, že to 

mám z toho, že som konečne bola na čerstvom vzduchu. Mesiac po tom, ako sme sa 

vrátili, sa to všetko začalo. Hlasy, už ich počujem tri roky.  Zo začiatku som ich 

počula slabo. Radili mi na písomkách, no postupne mi vnucovali svoje myšlienky. 

Doktori hovorili, že si to namýšľam, chcem na seba len upozorniť, lebo som vo veku 

kedy si vyžadujem pozornosti. Pred pol rokom to všetko utíchlo. No teraz prišli zas. 



Hlasnejšie a silnejšie. Pred pol rokom som udusila svojho škrečka, chcela utopiť 

susedkinu mačku a dnes som skoro skočila zo strechy. Ale ja som nevedela, čo 

robím. Schúlila som sa do klbka na svojej posteli. Nechcem zaspať, bojím sa , že 

prídu v mojich snoch a vezmú si ma. No predsa som zaspala. Zobudila som sa. Nič 

nevidím. Nie preto, žeby som bola slepá, ale niečo ma oslepuje. Veľké žiariace svetlo 

rovno nado mnou.  Oni si po mňa prišli. Chcela som ujsť, no bola som pripútaná 

k posteli.  Niekto je pri mne. Keď si moje oči zvykli na svetlo, zistila som, že pri mne 

sedí moja staršia sestra.  

- Upokoj sa, to som len ja.  – ona jediná ma dokázala upokojiť natoľko, že pri nej som 

hlasy skoro nepočula. Len také jemné šušťanie v pozadí. Mala som sucho v ústach, 

nedokázala som rozprávať. Len som pritakala hlavou, že som v poriadku. Ani jedna 

z nás už neprehovorila. Po chvíli, krátkej či dlhej, to neviem,  som zas zaspala. Strhla 

som sa, keď som na krku pocítila ľadové ruky. Dusili ma. Cítila som, ako zo mňa 

pomaly uniká život. Ostávalo mi posledných 10 sekúnd života. Hovorí sa, že 

v posledných sekundách vidíte, čo ste vo svojom živote mali, stratili a premárnili. Ja 

som tam nevidela nič, len som cítila úplnú úzkosť a niečie ruky na mojom krku . A to 

ma paralyzovalo. Toľko sebaobranných kurzov a keď to príde, vy len ležíte a čakáte, 

kedy sa to všetko skončí. V posledných stotinách môjho života som pocítila, ako mi 

ruky voľne padli popri nevládnucom tele. Sama som sa udusila. A hlas v mojej hlave 

sa rozosmial.   

 

 ٭٭٭
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