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Úvodník 

Milí čitatelia, v rukách práve 

držíte krvopotne spracovaných 

pár stránok, ktoré sa na prvý 

pohľad nemusia zdať nikomu 

zvlášť špeciálne. Pýtate sa, 

prečo som použila slovo 

krvopotne? Časopis Elán je 

akoby denníkom  našej školy, 

no nakoľko našu redakciu 

tvoria približne šiesti ľudia, nie 

je vždy jednoduché pozliepať 

tieto strany dokopy. Tento 

časopis  nie je  len odrazom 

našej redakčnej rady, ale aj 

Vás, ktorí prispeli, či už 

dobrovoľne alebo pod 

nátlakom vyšších síl. Chcem 

len pripomenúť, že tvoriť máte 

možnosť aj Vy. Vaše námety, 

 

požiadavky, fotografie, či 

hotové články môžete posielať 

pod Vašim menom alebo 

anonymne na adresu 

gymnazium.elan@gmail.com.

Verím, že naša spolupráca 

prinesie ešte veľa úsmevov a 

zvečnených nádherných chvíľ 

našej školy na týchto 

stránkach. 

Mária Šmilňáková IV.A 
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Naša cesta bola dlhá, 

bronzová a bombová 

Poslednú novembrovú  stredu sa 

v Prešove konala súťaž 

stredoškolských časopisov a 

my, redakcia Elánu,  sme tam 

samozrejme nemohli chýbať. 

Nebol to pre nás len hocijaký 

voľný deň. Cestovali sme tam 

pracovať. Mali sme možnosť 

okúsiť ako asi vyzerá tlačová 

konferencia a prostredníctvom 

nej zistiť viac informácií o ISIC 

kartách. Okrem toho sme si 

vypočuli konštruktívnu  kritiku, 

ktorá je pre náš posun vpred 

potrebná ako soľ. 

A, že sme sa v porovnaní s 

minulosťou zlepšili,  o tom nás 

presvedčila cena, ktorú sme za 

svoju snahu a prácu získali. Boli 

sme zaradení do bronzového 

pásma. Možno sa niekomu tretie 

miesto nezdá ako  niečo extra,  

ale verte, pre nás je to veľká 

česť a skutočne si to vážime. 

Ako povedala Veronika 

Fitzeková po odovzdávaní cien: 

„Podstatný nie je diplom alebo 

cena, ale to, či vás tá práca baví.  

 
       (Zdroj: Ing. Slavomír Cichý) 

Ak vás to baví, tak je to na tom 

časopise vidno." 

Na záver jedna zaujímavosť. 

Možno ste postrehli čudesné 

slovo v názve tohto článku. 

Prečo bola naša cesta bombová? 

Pri hľadaní tej správnej 

knižnice, v ktorej sa súťaž  mala 

konať, sme totižto narazili aj na 

policajtov a kukláčov pri 

Krajskom súde v Prešove, ktorý 

bol len pár krokov od miesta, 

kde sa súťaž konala. Neskôr 

sme zistili, že tam bola 

nahlásená bomba a my,  správni 

žurnalisti, sme sa nezľakli a 

vytrvali, aby sme vás o týchto 

veciach mohli informovať. 

Mária Šmilňáková IV.A 



S angličtinou na hore Olymp 

27. ročník olympiády v anglickom jazyku sa na našej škole konal hneď 

v prvý deň krásneho vianočného mesiaca december. Zúčastnilo sa ho 23 

študentov z takmer všetkých ročníkov. Medzi súťažiacimi boli napríklad 

aj anglofónni žiaci. 

Olympiáda mala dve kolá. V tom prvom všetci absolvovali písomný 

test, ktorý pozostával z úloh z gramatiky, slovnej zásoby, čítania a 

počúvania s porozumením. Do druhého kola postúpili len dvaja najlepší 

v každej kategórii. Ústna časť pozostávala z dvoch úloh: zostavenie 

príbehu podľa obrázkov a dialóg s pridelenými úlohami. 

Toto všetko naši študenti zvládli ľavou zadnou. Prvé miesta obsadili: 

Gregor Gonos, Filip Vašš, Caroine Olivia Cichá a Klara Jobková, ktorí 

postúpili do obvodného kola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Zdroj: Radka Surmanková) 
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Rozhovor so speakerkou 

Klarou  Jobkovou 

• Tušila si, že toto krásne prvé miesto 

obsadíš práve ty? 

○ Nie, čo si... Uvedomovala som si, že 

sa súťaže zúčastnili veľmi šikovní žiaci, 

takže určite to bol moment prekvapenia,  

keď som si vypočula vyhodnotenie. 

• V tejto súťaži už nie si nováčik. 

Prezradíš nám, koľkokrát si sa tejto 

olympiády zúčastnila, aké miesta si 

obsadila? 

○ Na olympiáde som bola trikrát. 

Prvýkrát som sa olympiády zúčastnila ako druháčka,  umiestnila som sa 

na 1. mieste. Druhýkrát na 3.mieste a tohto roku na 1.mieste.  

• Venovala si nejaký extra čas na prípravu k súťaži? 

○ Snažila som sa, no nikdy som tomu  nevenovala  toľko času, koľko by 

som naozaj chcela. Momentálne sa snažím venovať viac času príprave 

na obvodné kolo, keďže viem, že sa tým zároveň pripravujem aj na 

maturitný test. 

• Keďže si ako druháčka vyhrala prvé miesto, postúpila si aj na obvodné 

kolo. Ako sa ti tam darilo? 

○ Áno, bola som na obvodnom  kole, kde som sa umiestnila na 2.mieste. 

Bolo to oveľa náročnejšie, typy úloh sú síce vždy rovnaké, ale úroveň je 

každým kolom vyššia. Bola som rada, že som mala možnosť si to 

vyskúšať a tiež, že som domov prišla s novou skúsenosťou. 

Mária Šmilňáková IV.A 

 (Zdroj: Radka Surmanková) 
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7. Študentský 

Ples 

 

   

(Zdroj: archív) 
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Martin Harich s nami! 

V poradí siedmy študentský ples, na ktorom sme 

si vytancovali nôžky a mali možnosť vyhrať 

nekonečné množstvo cien z tomboly.  

Bonbónikom  večera bol  kúzelný hlas Martina 

Haricha, ktorý nás poctil svojou prítomnosťou. 

Keďže je známe, že my, východniari,  sme 

energickej povahy a na hudbu  sa chceme hýbať, 

hitom večera sa stala pieseň: Hlava, ramená, 

kolená, palce  v jeho podaní. Za úžasný večer 

ďakujeme pánovi Heckovi, pani Senajovej, pani 

Homoľovej a Študentskej rade našej školy. 

Mária Šmilňáková IV.A 
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(Zdroj: Mgr. Róbert Hecko) 

 

Daj sem to vrece! 

Náš deduško, z médií známy zavalitý pán  odetý v červenej teplákovej 

súpravičke s bielou briadkou na štýl hipstera. Áno! Modifikovaný, 

amerikanizovaný Mikuláš zavítal aj do našich tried,  hoci sme dobre 

vedeli, že sme neposlúchali tak, ako by sme mali. Dokafrané písomky, 

či ťaháky, s ktorými nás učitelia načapali. To všetko sú prehrešky, za 

ktoré by sme mohli byť pokojne pripísaní na zoznam: „Zlé deti.” 

Našťastie sa táto katastrofická predstava nenaplnila. Naopak, spokojní,  

s lízankami v ústach a prstami špinavými od čokolády,  sme pokračovali 

vo vyučovaní. 

 

  

Niektorí sa ho aj báli. 
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Kto je skutočný Mikuláš? 

Svätý Mikuláš bol biskupom v 

Myre. Bol známy vďaka svojej 

mimoriadnej zbožnosti a 

horlivosti. Jeho rodičia ho pred 

smrťou stihli veľmi dobre 

vychovať. Po ich smrti mu však 

zanechali 

majetok,  tak sa 

o budúcnosť 

nemusel  báť. 

Napriek tomu sa 

rozhodol všetko 

venovať 

chudobným. Jeho 

najznámejšia 

príhoda znie 

takto: 

,,Jeden občan 

Patary prišiel o 

svoje peniaze. 

Mal tri dcéry,  

ktoré však nemohol vydať, 

pretože pre ne nemal veno. Jeho 

zúfala myseľ ho viedla k 

strašnému rozhodnutiu. Svoje 

dcéry chcel dať na prostitúciu. 

Mikuláš sa to našťastie 

dozvedel, zobral mešec zlata a v 

noci za mesačného svitu ho dal 

mužovi do okna. Mešec daroval 

pre veno najstaršej dcéry. To sa 

opakovalo druhý, aj tretí raz, 

zakaždým pre ďalšiu dcéru. 

Muž ho na tretí raz spozoroval a 

bol mu veľmi vďačný.” 

Je podstatné 

uvedomiť si, že 

Mikuláš nie je len 

nejakým 

reklamným 

ťahom. Jeho 

dobrosrdečnosť a 

štedrosť by mala 

inšpirovať 

každého z nás,    

a to nie len 

šiesteho 

decembra, ale 

každý deň. Je 

dôležité nenechať 

sa degenerovať 

západným vplyvom, či 

médiami, ale uvedomovať si,  že 

naša pomoc môže doslova 

zachraňovať životy. 

Mária Šmilňáková IV.A 

 



Noc v škole 

 Zrejme to všetci poznáte. Predvianočný čas. Všade  veľký zhon, 

darčeky, hluk a veľa písomiek. Našťastie nám škola ponúkla jedno 

veľké rozptýlenie. Noc v škole. Noc, cez ktorú môžeme nadobudnúť 

nové priateľstvá v rôznych aktivitách od Zoznamky,  cez Hatamanu,  

končiac filmom Sám doma.  

 Všetko sa to nieslo vo vianočnom duchu. Atmosféra bola nabitá 

zábavou, radosťou a prichádzajúcim čarom Vianoc. Po zoznamovačke 

a pár  rôznych spoločných aktivitách, nás roztriedili do malých skupín. 

Spolu sme mali prekonávať rôzne úskalia večera ako Signál, Kukurica, 

Aktivity, Čelovky, Escape room, Komár, ťažko spomenúť všetky (už si 

ich aj nepamätáme(:-). Bola to fajn zábava. Medzi rôznymi činnosťami  

sa každý mohol obslúžiť pri stoloch s občerstvením. Po všetkých tých 

aktívach sa rozdali papieriky, na ktorých bolo napísané nejaké meno. 

Každý musel tomu druhému niečo pekné zaželať na Vianoce alebo do 

nového roka. Keď sa tie papieriky pozbierali, mali sa odniesť  

majiteľom, aby si ich prečítali a spríjemnili si večer. Po tom všetkom  

sme nakoniec pozerali typický vianočný film Sám doma (pričom 

neexistuje asi niekto, kto by ho nevidel). Ráno nás všetkých budili, aby 

sme vstali, obliekli sa a pobrali sa do lavíc. A bolo... 

 Krásna vianočná nálada sa rázom rozplynula. Našťastie nám 

všetkým ostala v srdciach spomienka na túto Noc, ktorá nás bude hriať 

až do ďalšieho roka, v ktorom ho zaplnia už iné, možnože aj krajšie 

spomienky. 

 

     Natália a Michaela, I.A. 

 

  

(Zdroj: archív) 
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Červenou proti AIDS 

 Občas dostaneme možnosť urobiť niečo iné, niečo nové. Takto 

to bolo aj v mojom prípade, keď pani profesorka Homoľová vybrala 

malú skupinku  študentov, aby sme jej pomohli vyrobiť a rozdať 

červené stužky. 

 Pri ich rozdávaní som sa nad tým celým začala hlbšie zamýšľať. 

Veď ten, kto si vzal červenú stužku, sa stal vlastne podporovateľom 

boja proti AIDS. Ale stačí to? Stačí si pripnúť jednu stužku a dúfať, že 

sa tento problém vyrieši? Nie, nestačí. Naši profesori biológie nám 

každoročne púšťajú krátke informačné video o ľuďoch z chudobných 

krajín trpiacich touto krutou, zatiaľ nevyliečiteľnou chorobou. Lenže, 

pri pozretí týchto filmov si uvedomíte, že všetci tí ľudia sa snažia žiť 

plnohodnotné životy (teda pre nich sú to plnohodnotné životy). A potom 

sme tu my, ktorí máme všetko, po čom tí ľudia túžia. To všetko je 

zdravie. Aj keď máme to najcennejšie,  tak sa nevieme tešiť z nášho 

života, zatiaľ čo oni si vážia každý deň,  keď sa môžu znova dýchať  

čerstvý vzduch,  môžu vidieť krásu zapadajúceho slnka a smiať sa z 

plných pľúc. Oni sa vedia tešiť z každého dňa, 

zatiaľ čo my, si ledva uvedomíme, že každý 

jeden prežitý deň,  je výnimočný. 

 Neviem, dúfam, teda vlastne verím, že 

jedného dňa sa nájde liek proti HIV a AIDS,  

vzniknú nové videá, s jediným rozdielom, 

tentoraz na nich budú príbehy týchto už 

zdravých naďalej šťastných ľudí. 

 

Janka Kmiťová II.A  
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#PseudoVianoce 

 Všetci veľmi dobre vieme, že nový školský rok  ešte ani 

nezačne, keď tu zrazu  v televízii, či na internete sa na nás začne hrnúť 

množstvo reklám o tom, že Vianoce sú už predo dvermi. A čo nasleduje 

ďalej,  je už všetkým dobre známe. 

 Niekto zháňa darčeky poctivo predčasne, no nájdu sa aj takí, 

ktorí sa spolu s miliónom ďalších ľudí hromadia v primalých 

obchodíkoch len pár dní pred Vianocami. Rodičia sa deťom vyhrážajú, 

že Ježiško nepríde, ak konečne neprestanú kričať.  V  Bratislave zasa 

nadávajú pre otrasnú  kalamitu, ktorú spôsobilo čerstvo napadaných päť 

centimetrov snehu. Ten sa aj tak za pár chvíľ pretransformuje na 

mačankovité blato, ktoré nám zašpiní úplne nové čižmy. Všade na 

instagrame fotky s heštegom #Vianky #VšetciSaĽúbime #Sneží 

#ZabíjameKapra.  Deti pília uši svojim rodičom o tom,  aké už budú 

poslušné, len nech im konečne kúpia ten nový ajfón. V deň D sme všetci 

usmievaví a šťastní, a akoby naservírovaní kričíme: „Pozrite,  akí sme 

sladučkí!” Všetko sa zomelie rýchlo a ani sa nenazdáme, už nám v 

bruchu trávi zemiakový šalát.  

      Niekedy nadobúdam silný pocit, že sa jedná len o nejakú atrapu 

Vianoc. Akoby už jediné na čom skutočne záleží,  je len dobrý pocit z 

toho, že sme nakúpili dostatočný počet darčekov, vyzdobili sme najlepší 

stromček v meste, navarili skutočne dobrú kapustnicu. Ponížili sme 

Vianoce na materiálnu úroveň. Ako rýchlo sme si zvykli na tento 

trend... Alebo sme šťastní, milujeme všetkých ľudí na svete, no  len tých 

pár dní, čo sviatky trvajú. Vianoce už nie sú oslavou narodenia Ježiša 

Krista v maštaľke.  Zmenili sa totiž na reklamný ťah. Je na nás, či to 

necháme tak, alebo sa vzoprieme modernej „diktatúre.” Chceš viac? 

 

Mária Šmilňáková, IV.A 
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Knihy sú ľuďom tým, čím sú krídla vtákom 

Vážení prítomní! 

Rád by som sa pripojil k diskusii a vyjadril svoj názor na tému Knihy sú 

ľuďom tým, čím sú krídla vtákom. V ľudskej kultúre a spoločnosti je 

podľa mňa kniha neoceniteľným bohatstvom. Je to pre nás jeden 

z najhlavnejších zdrojov poznania a naberania informácií. Mnohí ľudia 

si ani neuvedomuje dôležitosť kníh a považujú ich len za doplnok 

k nábytku. Knihy svojím bohatstvom už stáročia obdarúvajú ľudí, ktorí 

túžia poznať a častokrát uniknúť zo svojich stereotypných životov. 

Má však kniha v dnešnom hyper-rýchlom, na nikoho nečakajúcom svete 

ešte svoje miesto? Podľa mňa jednoznačne má. Napriek veľmi 

presvedčivým argumentom môjho predrečníka, nesúhlasím s tvrdením, 

že knihy sú minulosťou a ich čaro opadlo. Kniha patrí do rúk mladému 

človeku tak ako aj postaršiemu, ktorý už čo-to prečítal. Veď je to nástroj 

nevyhnutný na rozvíjanie mysle a obohacovanie slovnej zásoby. Myslím 

si, že dôvod, prečo ľudia často zanevrejú na knihy je to, že je časovo 

náročnejšia a vyžaduje istú dávku trpezlivosti. Je teda prirodzené, že 

mnoho ľudí siahne radšej po filme alebo si nájde inú rýchlu a okamžitú 

formu zábavy a vzhľadom na uponáhľanosť dnešnej doby ma to vôbec 

neudivuje. 

Napriek tomu si myslím, že je potrebné dať knihe šancu a dovoliť si 

prepych, izolovať svoju myseľ od reálneho sveta pre maximálne 

vychutnanie daného príbehu. Veď človek bez kníh by bol ako vták bez 

krídel. Nemohol by sa povzniesť ponad pozemskú jednotvárnosť 

a tuctovosť života. 

Ďakujem za slovo. 

Anonym 
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Ninkin príbeh 

 Stalo sa to jedného sychravého a mrazivého dňa. Bola som 

vystrašená a totálne stratená. Len pred chvíľou som tu bola spolu 

s mojou rodinou... teraz som tu však ostala úplne sama. Museli na mňa 

iba zabudnúť. Určite ma nájdu, chodilo mi neustále po mysli. Blúdila 

som sem-tam po okolí a snažila sa zacítiť aspoň najjemnejší závan 

domova. To sa však nestalo.  

 Odrazu som niekde z diaľky počula hukot motora. Od radosti 

som nemohla uveriť vlastným ušiam. Sú späť! A prišli si po mňa.  

Naradostene som pribehla na kraj cesty a pozorovala auto, ktoré sa 

neomylne ku mne blížilo. Sadla som si a potichučky sa tešila z ich 

návratu. Auto zastavilo len pár metrov odo mňa na druhej strane malej 

cesty. Naradostene som sa postavila a kráčala k nim, keď ma niečo 

zastavilo. Pomaly sa otvárali predné dvere. Stále som však neurobila ani 

krok. Niečo mi tu nesedelo. Podvedomie mi čosi našepkávalo, no 

nevedela som prísť na to, čo? 

  V tom okamihu  sa ako strela otvorili zadné dvere a z nich 

vystúpili deti. O niečo sa naťahovali. Z ich kriku ma začali bolieť uši, 

stiahla som chvost a rýchlo odbehla do bezpečnej vzdialenosti. Vtedy 

som pochopila. Neboli to oni. Deti si ma všimli a s veľkým jasotom sa 

ku mne rozbehli, zľakla som sa. Rýchlo som zaspätkovala a skôr, než sa 

ma stihli dotknúť, som sa stratila v lesíku pri ceste. Z diaľky som 

pozorovala, ako všetci štyria ľudia miznú v dome, pri ktorom zastavilo 

auto. Keď všetko stíchlo, opäť som si sadla blízko cesty a čakala som, 

kým si po mňa prídu. 

  Čakala som až do západu slnka. Oni však neprišli. A neprišli ani 

na ďalší deň,  a ani na ten ďalší... Bola som hladná, osamotená a niečo 

mi šepkalo, že za to všetko môžem ja. Po týždni už som sa zmierila 

s tým, že si po mňa neprídu. Zrejme im nechýbam tak ako oni mne. Čo 

som im urobila? Prečo ma tu nechali? Celá nešťastná som si našla 

suché miestečko v opustenom dome neďaleko dediny. Občas ku mne 

prišiel nejaký pes, ktorý utiekol a na chvíľu mi robil spoločnosť. Spolu 

sme behali po všetkých lúkach, naháňali zajace a lovili myši. No 



 
15 

nakoniec vždy po neho niekto prišiel a odviezol si ho domov. Vtedy 

som len skľúčene pozerala z diaľky, ako ho odo mňa odnášajú. 

 Po dvoch mesiacoch som sa skamarátila skoro so všetkými 

psami v dedine. Bolo to celkom aj zábavné. Jeden pán mi  každý deň 

niečo dal pod zub. Inokedy som zasa ukradla mačkám. Celý môj svet 

bol teraz len o zábave so psami. Hlavne s jedným. Chodil ku mne skoro 

každý deň. Spolu sme trávili, inak nudný deň,  stopovaním, naháňaním 

sa, či spaním na  lúke. Jedného dňa si po neho však prišli priskoro. 

Sotva sme sa začali hrať, už ho volali, aby šiel k nim. Ja som sa 

pravdaže schovala a všetko sledovala z úctivej vzdialenosti. Môj 

kamarát k nim radostne bežal a nedbal na to, že ho hrešia a kričia naňho. 

Nechápala som to. Prečo sa k nim náhli? Veď vie, že naňho budú len 

kričať. 

 Odrazu ich pohľad spočinul na mne. Prestrašene som cúvla 

a ľahla si. Jeden z nich sa blížil pomaly ku mne. Niečo položil na zem, 

asi dva metre odo mňa a pomaly odišiel. Zvedavosť mi nedala. Pobrala 

som sa k tomu. Voňalo to... úžasne. Sotva som si to uvedomila, už som 

si oblizovala pysky. Vtedy som zbadala, že odchádzajú  domov aj 

s mojím priateľom. „Kam to ideš?“ opýtala som sa ho, no odpovede 

som sa nedočkala. Rozhodla som sa ich teda sledovať. Vždy som sa 

držala len za ich chrbtom a dávala som pozor, aby mi nemohli ublížiť. 

Došli sme až na samý koniec dediny. Môjho priateľa dali do ohrádky 

a ja som rýchlo šla za ním. Vtedy však zatvorili bránku a ja som tam 

ostala uväznená,  aj s mojím priateľom. Úzkostlivo som sa naňho 

pozrela. Ako sa zdá, on si z toho ťažkú hlavu nerobil. 

 Ani nie o pár minút prišli do ohrádky deti. Sadli si na deku 

a pozorovali ma. Nedôverčivo som si ich premeriavala. Teraz to príde. 

Bude bitka. Natiahli ku mne pomaly ruku, no ja som odbehla do 

samotného kúta.  Zrazu som  ucítila nejakú  lákavú vôňu vychádzajúcu 

z ich rúk. Pomaly som naťahovala ňufák, aby som čo najjasnejšie 

zacítila tú božskú arómu. Po krátkom  premýšľaní som sa k nim pomaly 

začala plaziť. Môj kamarát tam už pri nich sedel, vrtel chvostom 

a neustále sa oblizoval. No oni si ho nevšímali. Ďalej ma volali 

zvláštnym  slovom, upokojovali a nežne sa mi prihovárali. Pomaly som 
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sa k nim priplazila a celý čas som dávala najavo, že ich neuhryziem, že 

k nim budem milá. Tesne pred ich rukou som zaváhala. Ostražito som 

sa na nich pozrela a opatrne im oblizla ruku. Nechutilo to zle. Videla 

som, že majú ďalšie, a tak som sa odvážila prísť bližšie. V tom okamihu 

ma pohladkali na krku. Spanikárila som. Opäť som utiekla do svojho 

bezpečného kútika ďaleko od nich. Nepohli sa. Po pár váhavých 

minútach som sa opäť teda priblížila. Znova som dostala maškrtu. Po 

tretej maškrte sa ma znova pokúšali dotknúť a ja som sa, hoci dosť 

nesvoja, predsa len dala pohladkať. Bolo to, na moje počudovanie, 

veľmi príjemné a ani trochu to nebolelo. Zo začiatku sa ma dotýkali iba 

tak zľahka. Bola som napätá, pripravená kedykoľvek utiecť, aj pri tom 

najmenšom  náznaku ohrozenia. No ako ma tak škrabkali, pomaly som 

        sa rozplývala. Ľahla som si a nechala ich, nech ma hladkajú. 

        Vtedy som ešte netušila, že v ten deň som dostala čosi viac 

        ako pár granúl a minút lásky. Dostala som niečo omnoho 

        cennejšie. Rodinu. 
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Potom 

Michaela a Natália Gajdošíkové, I.A 
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Tváre s úsmevom milosrdenstva 

 

Zlaté pozlátko zo slnka pokrylo zelené steblá trávy ako závoj, ktorý 

chráni nevestu v jej najkrajší deň. Deň, keď kráča svadobnou  uličkou 

a jej opätky zanechávajú na podlahe kruhové stopy.  Na zemi bolo 

vidieť malé odtlačky, kde sa tráva pomliaždila a nevrátila do pôvodného 

tvaru. Tie spôsobili malé nôžky pobehujúceho dievčatka, ktoré veselo 

šantilo na lúke v tento jarný deň. Náhle zastavilo svoju hru, keď zbadalo 

krásny červený kvet so zlatistým peľom v jeho strede. Sklonilo sa 

a načiahlo poň svoju  malú rúčku. No v tej istej chvíli omylom prišliapla 

malý hnedý, nie veľmi pekný, nevýrazný kvietok. Dievčatko sa zarazilo 

a jeho dlaň  zostala zaseknutá pred kvetom. V tej chvíli sa k nemu 

sklonila jeho mama.  

„Prečo si chcela odtrhnúť ten 

kvet Anna?“ spýtavo sa na 

dievčatko  pozrela.  

„Páči sa mi,“ odpovedala Anna. 

„A prečo si prišliapla ten malý 

hnedý?“  

„Nechcela som. Nevšimla som si 

ho. Ale ani sa mi nepáči. Na tom 

nezáleží.“ 

Anna však ani len netušila, že 

krásny červený kvet je 

v skutočnosti  nebezpečný, jedovatý druh ľuľkovca zlomocného. A tiež 

netušila, že nevýrazný hnedý púčik by sa o pár dní v jej váze premenil 

a rozkvitol v krásnu fialku. 

Bolo to kvôli tomu, že je malá? Alebo nemá dosť informácií o veľkom 

svete, ktorý v sebe skrýva tisíce najrôznejších  kvetov rozmanitých 

farieb a tvarov? Ako sa však v nich dá vyznať? Ako máme vedieť, ktorý 

je skutočne krásny, ktorý by sme  mali odtrhnúť, starať sa oň,   a ktorý  

nie.  

Náš svet je ako obrovská lúka. Plná týchto kvetov, ktoré symbolizujú 

ľudí. Každý jeden z nich je iný. Iný farbou, tvarom, vierovyznaním, 

správaním a prežívaním. Dá sa však podľa nejakého z týchto rozdielov 

určiť, ktorý z nich je krásny a zaslúži si pozornosť,  a ktorý môžeme 
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pošliapať? 

Žijeme v spoločnosti, ktorá sa naučila tieto kvety triediť. A k  týmto 

triedam sa správať podľa  istých zaužívaných  stereotypov, ktoré často 

nemáme záujem  prekonať a zmeniť. Začať môžeme farbami. Našich 

čiernych spoluobčanov odsúvame na okraj spoločnosti, z ktorého im ani 

neposkytneme šancu sa počas ich života vymaniť. Rovnako,  so 

strachom  a obozretnosťou  pristupujeme k iným národnostiam,  

Moslimom. Vietnamcom. Černochom. Ľudia, ktorí majú iné 

vierovyznanie ako my, nám  tiež „nevoňajú“, Budhisti, Židia, ateisti. A  

môžeme vôbec rozprávať o ľuďoch, ktorí medzi nami „vynikajú“ a sú 

odsudzovaní kvôli tej najkrajšej veci, akej je naša spoločnosť schopná, 

kvôli láske? Záleží na tom, či ju cítia k svojim rodičom, priateľom, 

alebo osobe rovnakého pohlavia? A čo ak sú na lúke kvety, ktorým 

chýba jeden lupienok z ich koruny? Vyčlenia ich tie ostatné, pretože sú 

od nich odlišné? Nerobíme to často s ľuďmi, ktorí sú nejako chorí, či 

hendikepovaní? Naše odsudzovanie a nenávisť má často omnoho 

banálnejšie dôvody. Niekedy sa nám  nepáči farba vlasov našej 

spolužiačky, závidíme svojej kámoške nový mobil, či nás naštve, že nás 

spoluhráč porazil vo futbale. A  niekedy je nám človek proste len 

nesympatický. 

Ako sa potom k takýmto ľuďom správame? Presne ako Anna. Nepáčia 

sa nám. Často si ich ani len nevšimneme. Dokonca sme schopní  ich 

pošliapať. Nezáleží nám na nich.  

Čo však spôsobuje, že ľudí takto triedime? Myslím si, že je to 

nedostatok troch veľmi podstatných vecí. 

 Nedostatok lásky. Pochopenia. A milosrdenstva.  

To je trojica, ktorú by sme mohli prirovnať k svätej trojici, základnému 

pilieru kresťanstva.  

Láska je ako Boh. Základ všetkého. Vďaka láske sme schopní prijať 

medzi seba všetkých ľudí a nepozerať sa na nich povrchnými okuliarmi, 

ktoré sa nám snaží nasadiť naša spoločnosť.  

Vďaka nej sme schopní otvoriť naše srdcia a porozumieť všetkým 

rozdielom, ktoré sú medzi nami,  ktoré spôsobujú, že je naša lúka tak 

krásna, farebná a rozmanitá. Porozumel aj Ježiš, keď sa obetoval za 

hriechy všetkých ľudí bez rozdielu.  
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A nakoniec  sme schopní   aj milosrdenstva.  Slová, ktoré často 

nepoužívame. 

Čo tento posledný článok našej svätej trojice vlastne symbolizuje? 

Je pomerrne abstraktným pojmom. Rovnako ako Duch Svätý. Každý si 

ho predstaví odlišne.  Nie každý je schopný ho úplne pochopiť. Byť 

milosrdný znamená byť schopný lásky. A byť schopný porozumenia. 

Potom sa  dokážeme bez predsudkov pozrieť na svet okolo seba 

a súcitiť so všetkými, ktorí ho tvoria. Sme schopní im podať pomocnú 

ruku, keď potrebujú. Dávame pozor, aby ani jeden z nich nebol 

pošliapaný, či zabudnutý ako kvet na lúke. Vieme sa usmiať 

v najťažších chvíľach aj na našich nepriateľov a odpustiť všetky zlé 

veci, ktoré nám urobili. Lebo kvety, ktoré rozkvitnú 

v najnepriaznivejších podmienkach sú tie najsilnejšie a najžiarivejšie.  

Milosrdenstvo sa môžeme prejaviť v najbanálnejších maličkostiach 

a zároveň v najdôležitejších  životných situáciách. Sú ho schopní všetci. 

Bez rozdielu farby, národnosti, či náboženstva. A preto by tento pojem 

nemal byť spojený len s kresťanstvom. Nad týmto slovkom by sa mali 

zamyslieť všetci ľudia.  

Lebo to, akí sme, nedefinuje žiadne kritérium, ktoré nám diktuje naša 

spoločnosť. Definuje to len to, ako sa správame k  sebe a k ostatným 

ľuďom.  Preto malá Anna nabudúce neprehliadne malý nevýrazný 

kvietok a nesiahne po tom najkrajšom. Ocení krásu každého jedného 

kvetu, ktorý sa nachádza na našej obrovskej lúke. 

 

Vtedy sa na jej tvári objaví úsmev.  

Úsmev milosrdenstva. 

 

 

Sebastiána Frigová III.B. 
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Nielen šťastný nový rok 

Čo najviac 

úsmevov, slnečných 

dní, milujúcich ľudí okolo Vás. 

Čo najviac západov  i východov 

slnka, najviac hviezd  

a ohníčkov vo Vašich 

očiach. Čo najviac šťastných 

piesní, básní a príbehov 

odohratých vo Vašich životoch. 

Čo najviac umenia okolo Vás. 

Čo najviac dôvodov  milovať, 

tešiť sa, tancovať a ďakovať, 

Vám praje Vaša Redakčná rada Elánu. 
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