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Milí čitatelia ! 

 

Vonku môžete s úžasom sledovať, ako sa príroda po viacmesačnej prestávke 
prebúdza, pučia stromy, začína sa zelenať tráva, v ktorej vykúkajú prvé kvietky, 
čvirikajú vrabce. Je to neklamný znak, že prichádza jar. Aj my prichádzame s novým 
číslom nášho občasníka Intráčik. 
Máte za sebou polročné hodnotenie, štvrtáci maturitné písomky. Mimochodom, 
nezdá sa vám, že tento rok plynie rýchlejšie ako inokedy? Mne teda áno. Veď ešte len 
teraz sme začali školský rok a už sme v druhom polroku. Ale nebudem vás ďalej 
zaťažovať svojimi úvahami, na to tu nie som, radšej vám v skratke priblížim obsah 
tohto čísla nášho, teda aj vášho časopisu. 
Tak napríklad v druhom čísle  nájdete krátku úvahu o sviatku Sv. Valentína a Veľkej 
noci.  Zamyslíte sa nad tým, či marec je stále mesiacom knihy a internetu. Dozviete sa, 
kto sa stal „Ideálnym dievčaťom a ideálnym chlapcom školského internátu 2014“. 



O svoje pocity, prežívanie  a myšlienky sa s nami podelí v krátkej básni  Jessica 
Mačáková.  Myslím, že viacerí športovo naladení ocenia aj informácie  
o  celointernátnej súťaži vo futbale  a volejbale. Zaujímavosti o nedávno skončených 
zimných olympijských hrách vám v svojom príspevku porozpráva Dávid Kampo.  
Blíži sa Veľká noc, určite sa tešíte na prázdniny, ale pozor – rovnako blízko je  
aj trištvrťročné hodnotenie. Želáme veselú šibačku, veľa vody a sladkostí. 
 

      Mgr. Marta Vojdulová 
 

 
 

Súťaž v riešení sudoku – „lámeme si hlavu“ sa v našom internáte stala už 
tradíciou. Ako každý rok, tak aj tento sme v školskom internáte mali logickú súťaž 
v riešení SUDOKU. Pondelok 10.2.2014 sa v školskej jedálni pod vedením pani 
vychovávateľky Fábryovej zišlo 6 súťažiacich.   
Hlavnou úlohou v tejto súťaži bolo vyriešiť za 10 minút zadané SUDOKU. Súťažiaci 

boli veľmi dobre pripravení a dobre naladení. Aj keď 
to nemali ľahké, zvládli to bravúrne. Najlepšie 
a najrýchlejšie vyriešené sudoku mal Miško Štark 
s časom 6 minút a 20 sekúnd. Ako druhý po limite 
10 minút so 100%  úspešnosťou  bol Tomáš 
Jendrichovský.  Tretia sa umiestnila šikovná prváčka 
Anička Krištofčová. Ďalšie miesta obsadili  Jadranka 
Zemková, Diana Barnová a Jozef Almáši. Snaha 
všetkých súťažiacich sa cenila. Všetkých čakala 

sladká odmena.  
Ako na každej súťaži, nesmela chýbať ani porota z radov žiakov.  

Za porotcovským stolom sa stretli Simona Kleinová, Veronika Krausová a Diana 
Schützová.  Na súťažiacich dozerali veľmi prísne a riešenia hodnotili  spravodlivo. 
Dúfam, že táto súťaž zaujme na ďalší rok ďalších súťažiacich a že sa stretneme 
aspoň v takom počte,  v akom sme sa stretli tohto roku. Takže milí internátni 
spoluobčania, šetrite mozočky na ďalší rôčik. Tešíme sa na Vás! 
 

Diana Schützová 
 

Zimné olympijské hry – Sochi  
2014 

Prvé zimné olympijské hry sa konali v roku 1924 v Chamonixu 
(Francúzsko). Každé štyri roky sa na rôznych miestach sveta stretávajú  
tí najlepší športovci. Toto obdobie spája masy ľudí, ktorí reprezentujú svoje 

krajiny a prejavujú svoju hrdosť a nadšenie. Celá pozornosť sa venuje 
reprezentantom krajín, ktorí súťažia v týchto disciplínach: alpské lyžovanie, 

http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Alpsk%C3%A9_ly%C5%BEovanie&action=edit&redlink=1


akrobatické lyžovanie, biatlon, beh na lyžiach, boby, 

curling, krasokorčuľovanie, ľadový hokej, 
rýchlokorčuľovanie, sane, severská kombinácia, 

šortrek, skeleton, skoky na lyžiach, 
snowboarding.  

Zimné olympijské hry majú niekoľko 

symbolov. Najväčším symbolom sú 
olympijské kruhy. Tieto kruhy symbolizujú 
päť kontinentov (žltý – Ázia, modrý – 

Európa, čierny – Afrika, červený – Amerika, 
zelený – Austrália a Oceánia). Potom je tu 

olympijská zástava, ktorá prvý krát viala v roku 
1914 pri VI. olympijskom kongrese. Súčasťou zástavy je aj 
olympijské heslo: Citius, Altius, Fortius (rýchlejšie, vyššie, 

silnejšie), ktoré vyjadruje cieľ olympijského hnutia, úsilia  
o neustály pokrok. 

Tohtoročné olympijské hry sa konali v Sochi (Rusko). Tieto hry trvali  
od 7.2.2014 do 23.2.2014. Tak ako každé hry majú svojho maskota, tak mali 
aj tieto. Tentoraz to boli leopard, zajac a biely medveď. 

Maskot charakterizuje čo je typické(aj 
tradičné) pre danú krajinu.  Do týchto 
olympijských hier sa zapojilo 88 

národných organizácií. Pri otváracom 
ceremoniáli zapálili olympijský oheň 

Vladislav Treťjak (hokejista) a Irina 
Rodninová (krasokorčuliarka). Počas 
týchto dní každý držal palce a s veľkou 

zaujatosťou sledoval priame prenosy v televízii. 
Určite každá krajina chce mať svojho víťaza, na ktorého bude 

hrdá a na druhej strane tento víťaz zviditeľní svoju krajinu, ktorá má 
postarané o svoju budúcu letnú sezónu. Olympijské hry sprevádzali 
aj vysoké bezpečnostné opatrenia a to najmä na letisku a v celom areáli 

športovísk. Vyskytli sa aj menšie trapasy, napríklad USA chýbal olympijský 
kruh a jeden z ministrov zaspal.  

Na záver si povedzme, že vyhral ten najlepší  a hlavne v duchu FAIR-

PLAY. Ďalšie Zimné olympijské hry sa budú konať v roku 2018 a to 

v Pchjongčchangu (Južná Kórea). 

Dávid Kampo 
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1. Ako ste strávili štyri roky na internáte? 

Johnny: Na internáte som strávil veľa času. Za tie roky som spoznal veľa super 

ľudí, ktorých mám rád. Na niečo také sa nezabúda. 

Riško: Fajn, vymenil som sedem  spolubývajúcich. 

Tomí: Dobre. 

Janka a Baška: Zo začiatku sme sa zapájali do rôznych aktivít a súťaží. Neskôr 

sme sa venovali skôr štúdiu a pripravovali sme sa na maturitu. 

Maťko: Veľmi aktívne. 

 

2.Čo by ste odkázali prvákom? 

Johnny: Prvákom by som odkázal, aby počúvali starších a boli poslušní. Ešte by 

som chcel podotknúť, aby sa zapájali do rôznych športových aktivít a aby boli 

otvorení a komunikatívni. 

Riško: Aby sa veľa učili a zmaturovali tak ako ja. 

Tomí: Učte sa!!! 

Janka a Baška: Prvákom odkazujeme, aby si to užili čo najviac a aby počúvali 

starších spolubývajúcich. 

Maťko: Nech nefajčia a nepijú. A nech využívajú možnosti internátu. 

 

3. Ako ste trávili svoj voľný čas? 

Johnny: Voľný čas som trávil rôzne. Hrával som futbal a občas volejbal a každý 

deň som trávil svoj čas s kamošmi. 

Riško: Chodil som do posilky alebo som spal. 

Tomí: Väčšinou som spal alebo hral nejaké hry na internete. 

Janka a Baška: Voľný čas sme strávili pravidelným poobedňajším spánkom 

a občasnými vychádzkami zakončenými neskorými príchodmi na internát. 

Maťko: Nemal som voľný čas. 

 

4. Čo vám dal internát? 

Johnny: Mne osobne dal veľa zážitkov a spoznal som tu veľa skvelých ľudí,  

ktorí navždy ostanú v mojom srdiečku. 

Riško: Veľa dobrého, ale aj zlého. 

Tomí: Nič. 

Janka a Baška: samozrejme veľa zážitkov, spoznali sme veľa ľudí. Určite 

budeme na tento internát spomínať v dobrom a sme radi, že sme mohli tieto štyri 

roky prežiť práve na tomto internáte. 

Maťko: Moje telo sa naučilo spať deväť hodín. 

 

Zhovárala sa Veronika Krausová 

 

 



 
 

Ako veľké športovkyne sme sa prihlásili na volejbalový turnaj,  

ktorý sa konal 14.3. 2014 

Prihlásilo sa nás tam 18, čo je počet troch družstiev, no nakoniec nás 

prišlo len 14. No my sme si aj tak hravo poradili. Najprv sme zostavili dve 

hlavné družstvá. V prvom s názvom Ibiza chlapci boli Ľubo, René, Martin, 

Tomáš, Vilo a Anička, v druhom s názvom FC Jožo boli Nika, Jožo, Dávid, 

Dominik, Lukáš a Kaja. Už z mien prvého družstva bolo jasné kto vyhrá,  

no aj druhé družstvo sa snažilo.  

Ako druhí hrali prvé družstvo s tretím s názvom Maturanti, v ktorom boli 

Rišo, Tomáš, Dominik, Lukáš, Dávid a Kaja. Prvé družstvo znova vyhralo, 

takže víťazi už boli jasní. No a o druhé a  tretie miesto sa v boji stretli FC Jožo 

a Maturanti. Všetci sme sa veľmi snažili, atmosféra bola výborná, súťaživá. 

Niektorí si zodrali aj kolená, či kričali na spoluhráčov, pretože chceli vyhrať.  

Prvé miesto teda obsadili Ibiza chlapci, ktorí bojovali ako levy. Druhé 

miesto obsadili Maturanti a tretie miesto obsadil tím FC Jožo. Všetci dostali 

sladkú odmenu a víťazi aj „Maskota školského internátu“. Veľa sme sa nasmiali, 

získali kopec zážitkov a super si zahrali. 

 

Karolína Dorota Horváthová, Anna Krištofčová 

 

 

 
 

 
 

Fašiangy alebo ináč povedané obdobie veselíc, zábav, tradičných jedál (šišky) 
a zvykov trvajú od Troch kráľoch až do Popolcovej stredy. 
Toto obdobie sme si pripomenuli a zaujímavo prežili aj v našom internáte, kde sa napríklad 
konala súťaž o najkrajšiu ,,Fašiangovú masku“. 

Každý, kto mal aspoň trošku chute a kreativity, vytváral rôzne druhy masiek. Či už 
smiešne alebo strašidelné, každý mohol 
ukázať svoju šikovnosť, fantáziu a trpezlivosť. 
Neskôr sme výsledky prác mohli obdivovať 
na výstave, ktorú sme inštalovali na druhom 
poschodí ŠI. Každá maska bola odmenená 
a zúčastnení mali radosť zo svojich prác.   

V závere si zrekapitulujme prvé tri 
miesta:  
1. Michaela Černická 
2. Dávid Kampo 
3. Soňa Olekšáková 
 

Dávid Kampo 



 
Čo som? 

 
Som vzduch, 
som tieň, 
som duch, 
nemám cieľ.  
Som stratená, 
som bezcenná, 
som bezduchá. 
Som metafora vznášajúca sa v oblakoch, 
som epitaf na tvojom náhrobku, 
som personifikácia ničoty.  

 
Nie som príjemná, 
nie som svetelná, 
nie som milá, 
ani cielená. 
Nie som orientovaná, 
nie som dôležitá, 
nie som prítomná. 
Nie som skutočnosť pred tebou, 
nie som uvítací výbor, 
nie som čierna diera, 
nevtiahnem do seba teba. 

 
Ja som nepríjemný vzduch, 
ja som nesvetelný tieň, 
ja som protivný duch, 
ja som necielený cieľ. 
Ja som stratený ukazovateľ, 
ja som bezcenný šperk, 
ja som zbytočný článok sveta. 
Ja som neskutočný sen, 
ja som uvítanie v pekle, 
ja som koniec. 

Jessica Mačáková 

 

 
 

Jeden utorok, keď sme sa s Kajou poctivo učili na izbe, prišla za nami 

pani vychovávateľka Fábryová a opýtala sa mňa a Kaji, či by sme sa chceli 
prihlásiť do súťaže o ideálne dievča školského internátu, ktorá sa 



uskutočňuje každý rok. A keďže sme na budúci utorok nemali nič 

naplánované, súhlasili sme.  
Na ďalší týždeň, keď som prišla zo školy, mi 

pani vychovávateľka pripomenula, že o 16:00 je 
zraz a odchod do jedálne, kde sa mala konať 
súťaž. Keďže ja mám vždy strašne veľa času, 

tak som dorazila do jedálne ako posledná. Veď 
nevadí, to najlepšie nakoniec. A keďže všetci 
tam už boli, sadla som si na jediné voľné 

miesto, priamo pred porotu. Z chlapcov tam boli 
Dávid, Jožo, Rišo, Kubo a Peťo a z dievčat ja, 

Iveta, Jadranka, Kaja a Soňa. Keď sme už boli 
všetci, pani Fábryová nás privítala, oboznámila 
s pravidlami a predstavila porotu. V tej boli 

druháci Dida, Nika a Vilo. Keď sme už boli  
so všetkým oboznámení, dostali sme papiere. 

Prvá úloha bol vedomostný kvíz o všeobecnom 
prehľade, pozostával z 20 ľahkých otázok 
s možnosťami od a po c. Druhá úloha bola 

osemsmerovka. Mali sme 3 minúty na nájdenie 
čo najviac slov.  Tú sme si riešili, kým porota 
opravovala naše kvízy. Treťou úlohou bolo 

preložiť spišské slová do slovenčiny. Také 
výrazy ako zoki alebo strepac (šnicľa je po slovensky rezeň a nie riska). 

Štvrtá úloha bola napísať jedlý recept na zemiakové placky. A keďže 
zemiakové placky sú moje „obľúbené“ jedlo, len som tipovala. Piatou úlohou 
bolo ošúpať dva zemiaky, načo sme mali 1,5 minúty. Porota bola veľmi 

prísna a tak plný počet dala len krásne olúpaným zemiakom. Šiesta úloha 
bola asi najstresovejšia. Mali sme prišiť gombík k látke za 3 minúty tak,  

aby držal a keďže sa niektorým triasli ruky, tak sa im ani nepodarilo 
prevliecť niť cez ihlu. No a keď sme došili a došúpali zemiaky, na rad prišlo 
vyhodnotenie.  

Na piatom mieste sa umiestnila Iveta s Peťom. Na štvrtom Jadranka 
s Jožom, na treťom Kaja s Kubom, na druhom  Dávid so Soňou a na prvom 
ja s Rišom. Ako víťazi sme dostali porcelánovú misku, čokoládovú tyčinku 

a krásnu ručne robenú šerpu.  Po skončení sme sa vybrali naspäť na 
internát. Bolo to veľmi krásne a som na seba veľmi hrdá. Ďakujem a prajem 

si svetový mier. 
 

Anna Krištofčová 

 

 
 

Dňa  23. 01. 2014 podvečer sa uskutočnil  „Futbalový turnaj o pohár riaditeľa“ v športovej 

hale HA. 



Futbalového turnaja sa zúčastnili 3 družstvá, a to  Blava, Hruška – team a Mníšek. Každý hral 

s každým. Prvý zápas odohrali mužstvá Blava a Hruška- team. 

Bolo to veľmi napínavé, chlapci mali čo robiť.  

Z tribún sa ozýval výskot a povzbudzovanie 

našich kamarátov z internátu.  Atmosféra bola 

výborná. Mali sme aj fotografa,  

ktorý dokumentoval a robil všelijaké 

momentky. Pán vychovávateľ Duľa dohliadal 

a rozhodoval spravodlivo.  Týmto ďakujem 

všetkým, ktorí povzbudzovali a pánovi 

vychovávateľovi, že tento turnaj zorganizoval.  

 

Výsledky :  

1. miesto: Blava 

2. miesto: Hruška – team 

3. miesto: Mníšek. 

Soňa Olekšáková 

 

Tvorivé dielne v Galérii umelcov Spiša 
 

Začiatkom februára nám pani vychovávateľka Sisková navrhla, aby sme  

pred sviatkom Sv. Valentína išli do Galérie umelcov Spiša. Konala sa tam 

Valentínska tvorivá dielňa  - Valentínske akrylenie.  

Samozrejme som súhlasila, že pôjdem, veď bude zábava. A naozaj bola. O dva 

týždne v utorok sme sa teda vybrali do galérie. Nevedeli sme, čo budeme robiť, 

ale pani lektorka nám to hneď vysvetlila. Najprv nás poslala na výstavu obrazov 

slávneho maliara Hanulu, kde sme si mali jeden z jeho obrazov načrtnúť  

na papier, ktorý sme dostali. Všetky obrazy boli zaujímavé a každá z nás si 

vybrala iný. Mňa najviac zaujal obraz anjela. Keď si všetci vybrali, aký námet 

budú kresliť, vrátili sme sa späť do ateliéru. Tam nám lektorka vysvetlila celý 

pracovný postup. Cieľom bolo na zamaľovanej sklenenej doske vyrýpavaním 

a odkrývaním viacerých farebných akrylových vrstiev vytvoriť netradičný 

valentínsky darček. 

Všetkým sa nám to veľmi páčilo a mali sme skvelý darček pre mamky, ockov, 

priateľov a známych. Dúfame, že sa niečo také super bude konať aj na budúceho 

Valentína, prípadne aj skôr. 

 

Karolína Dorota Horváthová 

 

Valentín 
 
Každý z nás si praje, aby bol milovaný a šťastný. Šťastie sa neraz ukrýva i v tých 

najmenších daroch. Keď sa v našom srdci usadí najväčšia bolesť a máme priateľa, ktorý nás 

podrží, je to ako svetielko, ktoré ožiari aj ten najtmavší kút. Každý chce prežiť skutočnú 



nenapodobiteľnú lásku, pri ktorej strácame dych, podlamujú sa nám kolená a úplne sa rozplývame 

v milovanom človeku.  

Čo je láska? Mnohí sa nad tým ani nezamyslia. Mnohí to nevedia vyjadriť citmi.  Láska  je 

najgeniálnejšia myšlienka srdca, nad ktorou premýšľame aj na sviatok sv. Valentína. 

14. február  -  deň, kedy by žiaden človek na svete nemal byť sám. Mal by dostávať,  

ale aj rozdávať lásku.  To ale neznamená, že láska by sa mala dávať najavo len v tento deň! 

Na Valentína sa láska vyznáva rôznymi spôsobmi. Ľudia si darujú menšie dary z lásky, či už 

kytice,  bonboniéry alebo len pekné slová.  Slová ako „mám ťa rád“ alebo „ľúbim ťa“ vedia niekedy 

viac potešiť ako nejaká drobnosť.  

Kto bol sv. Valentín? Jedna z legiend vraví, že sv. Valentín bol kňaz žijúci v Ríme  

v 3. storočí. V tom čase vládol cisár Claudius II., ktorý bol známy svojimi megalomanskými 

túžbami a krutými vojnovými výpravami. Napadlo ho, že ženatí muži sú slabšími vojakmi,  

pretože sa musia starať o svoje rodiny, a tak zakázal v krajine manželstvo. Sv. Valentín však 

napriek zákazu ďalej zasnuboval a oddával zamilované páry. Keď sa to cisár dozvedel, za jeho 

snahu spájať životy zamilovaných sviatosťou celoživotnej lásky, dal ho popraviť. 

Práve kvôli Sv. Valentínovi sa tento sviatok lásky šíri už po stáročia a vďaka ľuďom,  

ktorí nezabúdajú, čo je to láska a city, sa zrejme na tento sviatok nikdy nezabudne! 

  

 Simona Kleinová, Soňa Olekšáková  

 

  
   

,,Sú dva druhy kníh. Jedny skrášľujú náš život, 

druhé náš byt.“ 

 

Viete, prečo sa slávi  marec ako mesiac knihy? Tento príbeh sa začína v roku 1855,  
kedy Martin Hrebenda Hačavský ako mladý vzdelanec zbieral rôzne knihy a dával ich 

slovenským vlastencom a vzdelancom. Či  bol človek vzdelaný alebo nie, každý mal podľa 

neho nárok  prečítať si knihu a tým sa vzdelávať. Martin Hrebenda sa narodil v marci 

(10.3.1796) a v marci aj zomrel (16.3.1880). Je známe, že bol slepý. Svoju životnú zbierku 

daroval Matici slovenskej a prvému slovenskému Gymnáziu v Revúcej. 
Preto si každý rok v marcové dni pripomíname, aká je kniha v tejto dobe ,,informatizácie“  

vzácna. Internet sa už od roku 1994 stál konkurenciou pre knihu. Keď si uvedomíme  

skutočnosť, že ľudia paradoxne svojou obrovskou lenivosťou všetko „nahádzali“ na internet 

a tým zničili aj posledný dôvod, prečo si zobrať do ruky knihu, je to hrozné. Mne osobne 

internet knihu nikdy nenahradí. Kniha, či je hrubá a či tenká, každá ma niečo do seba 

a vždy v nej nájdem to, čo potrebujem. Na rozdiel od internetu, ktorý je ovplyvnený 
neskutočným množstvom klamných (nepravdivých informácií) a to ani nehovorím o tom,  

že človek stráca na internete svoju individualitu a súkromie /len si prečítajte článok  

od Edwarda Snowdena o tom, ako sú prostredníctvom internetu sledovaní ľudia/. I keď je 

pravda, že orientácia na internete je rýchla a ľahká a že človek si radšej prečíta dielo v 500 

slovách ako v tisíckach, knihy vždy ostanú ako ,,naši nemí učitelia“ /Aulus Gellius/.   

Ak máte náhodou nejaké neprečítané knihy alebo rozčítané, tak v marci je ten správny čas, 
kedy by ste ich mali oprášiť. Dokážte sebe, ale i ostatným, že kniha má stále svoje miesto  

aj v 21.storočí a dúfajme, že bude mať aj v tých budúcich. 
Ak by ste nechceli len tak nečinne sedieť doma, určite vás ako knihomoľa privítajú v rôznych 

kníhkupectvách či knižniciach na Slovensku.  

Dávid Kampo 

 
 

 

 



Tak ako každý rok, tak aj tento oslavujeme významný kresťanský sviatok 

,,Veľkú Noc“. Tohto roku tento sviatok budeme oslavovať od 18. 4. 2014 

(Veľký piatok)  do 21. 4. 2014 (Veľkonočný pondelok). 

  V tomto príspevku sa pozrieme na dve stránky Veľkej noci, a to 

z hľadiska kresťanského a novodobého. 

Kresťania tento sviatok volajú aj ,,Pascha“, toto 

pomenovanie pochádza z hebrejčiny. 

V kresťanstve je to veľmi dôležitý sviatok, 

pretože ide o zmŕtvychvstanie (vzkriesenie) 

Ježiša Krista.  Ale prečo sa tento sviatok volá 

Veľká Noc? Podľa toho čo sa píše v Biblii, 

egyptský faraón nechcel prepustiť svojich izraelských 

otrokov a tak sa Boh rozhodol zoslať na Egypt desať 

egyptských  rán.  

Po poslednej rane, ktorú neprežil ani jeden egyptský potomok, sa faraón 

rozhodol vyhovieť Bohu a tento ľud prepustil. Keďže sa to stalo v období 

židovského otroctva, tak Židov, ktorí si pomazali veraje dverí krvou baránka sa 

táto pohroma nedotkla  a práve preto sa stal baránok symbolom Veľkej Noci. 

Tento (oslobodený) ľud previedol Mojžiš a Boh cez Červené more. A toto 

všetko sa udialo počas jednej noci, preto pomenovanie Veľká Noc. 

Veľká Noc, ktorá sa slávi už dlhé obdobie, sa v súčasnosti zmenila. Najmä 

čo sa týka tradícií. Niekedy to bolo hlavne o šibačke, kedy sa chlapcom dávali  

vyfúknuté alebo pomaľované vajíčka. Dnes je to tiež o tom istom, ale pridala sa 

tu aj reč peňazí. Taktiež ľudia brali vážnejšie pôst (mäso nejedli 40 dní pred 

sviatkami). A ako inak, v dnešnej dobe sa tento sviatok stal ďalším dôvodom, 

prečo konzumovať alkohol. Tieto zmeny v našich tradíciách nepriaznivo 

vplývajú na budúce generácie, ktoré zrejme budú pokladať tento sviatok za ich 

,,BANKOMAT“ a nie ako príležitosť zabaviť sa v kruhu priateľov a rodiny. 

V závere si spomeňme niekoľko symbolov Veľkej Noci:  

a) zajačik: v pohanských rituáloch symbolizoval príchod jari. 

b) vajíčko: symbol plodnosti, života a vzkriesenia.  

V kresťanstve sa vajce vykladá ako symbol zatvoreného hrobu, z ktorého 

vstal Kristus ako symbol nesmrteľnosti. 

c) sviečka: symbolizuje vzkrieseného Krista. 

 

Dávid Kampo 

 
Kreativita jednoduchosti 

 

Adrenalín narastal. Hektické prostredie hralo na klávesy eufórie danej osoby. Pociťovala 

potrebu vrátiť sa späť do rodnej oblasti, kde nikto popredný neskúmal jej imaginárny svet, 

postavený z atomárnych súčiastok. Jej hrdosť a ambícia zapadnúť medzi aristokratickú vrstvu 

zahnali však tieto myšlienkové pochody, aby mohla začať žiť svoj sen. Zara s nevýraznou 

osobnosťou stála uprostred vlakovej stanice, ktorá bola symbolom jej novej trasy životom. 



V rukách stískala cestovný lístok, ktorým sa mala dopraviť do Holandska. Zvýšený záujem 

pasažierov o nástupištia ju presvedčil o definitívnom odchode. Vlak sa každou sekundou 

približoval, až napokon zastal. Rutinný zhon a dobývanie za miestami obľahol každého. Zara 

sa posledný krát obzrela za miestom, nazývané „svojim...“ Povedala „zbohom...“, na viac sa 

nezmohla. Do očí sa jej hrnuli slzy, postavené zo štruktúr tých najkrajších spomienok. Jej 

finančné a materiálne zabezpečenie umožňovalo cestu tak tretej triedy, ktorej časť bola 

preplnená tou najrôznorodejšou spoločnosťou. S dušičkou malou prevzala jediné voľné 

miesto vedľa malého chlapca. Jeho vonkajší prejav, prezentujúci čiastkový charakter, Zaru 

presvedčil o jej vymoženostiach a prišlo jej chlapca ľúto. Roztrhané, zničené šaty sa  

na vychudnutej postave kryštalizovali, literárnym vyjadrením formou epitetonu ako na dieťati 

noci. Ten spýtavý pohľad si Zaru premeriaval z každého uhla, no periodicky sa vracal 

k vyšívanému ruksaku položenom na útlych kolenách. „Asi máš hlad...“ pokúsila sa 

o záchytnú konverzáciu a automaticky vložila ruku do priestoru ruksaka, z ktorého vytiahla 

pokrm. „..volám sa Zara. Cestujem do Amsterdamu, so snahou objaviť v sebe nezávislú 

individualitu, ktorou by nikto neopovrhoval a zároveň chcem poznať prvky ich kultúry  

aj v podobe zberu tulipánov. Kam cestuješ?“ Chlapec, ktorý bol zamestnávaný pocitom  

po sýtosti, izolovane, no s neuveriteľnou empatiou vyjadrujúcou vďačnosť prehovoril: „No 

..ani sám neviem. Dokonca aj totožnosť môjho mena je pre mňa jednou veľkou neznámou. 

Vyrastal som v sirotinci, v ktorom som dostal základné vzdelanie. Všetci mi hovorili špina... 

ja som túžil po mene, ktoré bude v porovnaní s druhými rovnocenné. Napríklad Benjamín.“ 

Už počiatočné lexikálne jednotky vytvárajúce skladbu, vraveli o rétorickom talente, ktorý 

získal aj pri posudzovaní daného postavenia - sirotinca. Boli si podobní... Obaja hľadeli  

na ciele, ktoré v bežnom životnom cykle dosahoval každý jedinec. Len jednoduchosť chýbala 

do harmonickej dokonalosti. Benjamín, ako bol nazvaný na základe skromnej túžby, 

spoznával priateľa, stanoveného životom. Zara našla samu seba, vykreslenú v opise svojho 

nového priateľa. Chlapcove sny sa v perspektíve približovali. Túžil nasledovať človeka, 

ktorého k nemu priväzovala priezračná empatia. Neodhodlal sa vyjadriť svoje zmýšľanie, 

možno mal strach z negovaného postoja k svojmu výroku. ...Zaru skľučoval pocit, v ktorom 

každý krok vnímala ako nejestvujúcu alternatívu. Ak by sa premohla, dospela by 

k  obojstranne vyhovujúcemu vyjadreniu... dokázala to!  Z hlavného nádražia v Amsterdame 

už neodchádza jeden, ale hneď dvaja jedinci, spojení vzájomným putom nerozlučnosti. Ich 

harmonickému vnímaniu neunikne veterný mlyn, stojac hneď oproti. Dvíha sa nad obzorom 

a ďalšie objekty navôkol pôsobia neefektívne, obklopené čiastočnou slávou, ktorú prenechali 

kráľovskej fantázii... Omámení prvkom tej dokonalej jednoduchosti, sľubovali fiktívnu 

konštantu, ktorá bude ich dráhou do konca života. Ruky, symbolizujúce vzájomné väzivo sa 

spojili v tvorbu jednoduchého jadra a stáli spolu pred možnosťami nepresahujúcimi jej prvok 

strácajúci sa v hyperbole...            

 

Katarína Franková 
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