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NOVINKY Z RODINKY 
V dňoch 26. a 27. decembra sa opäť uskutočnila 

kolednícka akcia Dobrá novina, 
prostredníctvom ktorej deti z vyspelejších krajín 
ohlasovaním radostnej vianočnej zvesti získavajú 
finančné prostriedky pre chudobné deti v Afrike. Do 
Dobrej noviny sa aktívne zapojila aj Petra Humajová, 
ktorá pomáhala s dozorom nad deťmi – koledníkmi 
z piaristickej školy. 

V nedeľu, 27. decembra, sa u Filky Petrášovej 
konala oslava jej menín, na ktorej sa zúčastnili 
početní hostia. Spolu s koledníkmi Dobrej noviny sa 
ich v jej domácnosti vystriedalo približne štyridsať. 

Posledný kalendárny večer roku 2009 strávila 
Martina Humajová na silvestrovskom podujatí, ktoré 
sa konalo na Kaline. O program i zábavu sa postarala 
mládež z farského kostola. S mladými telom i duchom 
sa sem prišiel zabávať aj Martin Humaj. Ten potom 
o polnoci na námestí stretol i Petra Petráša ml. 
s rodinou a novomanželov Šutinských. 

Vo štvrtok, 7. januára, sa Silvii Petrášovej podarilo 
úspešne obhájiť preddiplomový projekt, čím spravila 
ďalší významný krok k ukončeniu svojho štúdia. 

V sobotu, 9. januára, sa v Kultúrnom dome  

SLOVO NA ÚVOD...  
 
Vždy, keď chy-
tám do rúk 
pero, aby som 
napísala úvod-
né slová 
k novému číslu 

Mane (paradoxne, píšem 
ich na záver všetkých re-
dakčných prác), premýš-
ľam. Čo som si to vymysle-
la za rubriku? Ale som si 
dala! Napísať niečo struč-
ne, výstižne, k veci... Zisťu-
jem, že to nie je len tak. 
A tak i teraz chytám do rúk 
pomyselné pero klávesnice 
notebooku a premýšľam. 
Nesmiem zabudnúť na tetu 
Marienku, 1. augusta by 
mala narodeniny. Neuveri-
teľných 63 rokov... Ne-
smiem zabudnúť na Lucku 
a Sisu, ukončili vysokú ško-
lu... Nesmiem zabudnúť na 
Lenku a Veroniku, pomaly 
chystajú kočiariky pre svoje 
ratolesti... Nesmiem zabud-
núť na uja Vlada 
a starkého Gejzku, veď 
oslávili svoju 70-tku... Ne-
smiem zabudnúť... Na ko-
ho?  
Áno, nesmiem a nechcem 
zabudnúť na nikoho z vás. 
Prepáčte preto, ak práve 
vás menovite v tomto čísle 
nespomínam. Častokrát sú 
v živote najdôležitejší práve 
tí skrytí... A napokon – Boh 
vidí aj v skrytosti ☺☺☺☺. 

Petra Humajová 
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Necpaly konal v poradí už ôsmy Ples Necpaľanov, ktorý každoročne organizuje 
hudobná skupina Necpalanka. Zábavám a súťažiam nebolo konca-kraja. Z našej 
rodiny ste tam mohli zahliadnuť Eriku a Silviu Petrášovú, Veroniku a Martina 
Šutinských, Evku, Jozefa, Petru a Martina Humajovcov. Maťka Humajová sa tohto 
večera zúčastnila pracovne – obsluhovala v bufete.  

Od 11. januára do 15. januára sa Maťko Chudý zúčastnil lyžiarskeho výcviku, 
ktorý sa konal v oblasti Tatier. Predĺžil si tak vianočné prázdniny ešte o jeden 
týždeň. 

19. januára Lucia Petrášová absolvovala poslednú časť štátnej skúšky a úspešne 
tak ukončila štúdium práva. Promovaná bola 18. februára. Od tohto dňa sa môže 
hrdiť titulom magisterka práva. 

V nedeľu, 31.januára, sa Petra Humajová vybrala do Ružomberka, kde navštívila 
svojich bývalých domácich Štupákových i spolubývajúcu Lauru Soboňovú. Na druhý 
deň spolu s niekoľkými pracovníkmi Katolíckej univerzity v Ružomberku cestovala do 
Charitného domu sv. Jána Bosca, kde strávila niekoľko hodín na návšteve u 
bývalého dekana Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity, docenta Imricha Vašku. 

V tieto dni cestovala takisto Maťka Humajová. V nedeľu sa spolu 
s Floriánovcami, ktorí boli na Slovensku v posledný januárový víkend pomáhať pri 
zabíjačke, vybrala do Újezdu u Brna, kde aj prenocovala. Na druhý deň sa zúčastnila 
podujatia Deň otvorených dverí, ktoré organizovala Veterinárna a farmaceutická 
univerzita v Brne.  

Začiatkom februára Martin Humaj zmenil auto – predal svoju favoritku a kúpil si 
desaťročný dopravný prostriedok značky Opel. 

V sobotu, 6. februára, sa v Tužine uskutočnil hudobný festival Pozdvihni svoj 
hlas, na ktorom vystúpila aj hudobná skupina Kapucíni. Maťke a Peťke Humajovým 
sa tu podarilo zrealizovať aspoň krátke stretnutie s Lukášom Hirkom, členom 
skupiny 33tri, nedávno vystupujúcej v Prievidzi. Lukáš vtedy pred ďalším koncertom 
nocoval u Humajovcov. Teraz prišiel hudobne vypomôcť Kapucínom.  

V tento istý deň sa už po desiatykrát pod organizačnou taktovkou Milana Petráša 
v spojení s hudobným šarmom Necpalanky uskutočnil farský ples. Po prvýkrát sa 
konal v priestoroch Kultúrneho domu Necpaly a prekvapil svojou vysokou úrovňou. 
Z našej rodiny ste tu mohli zazrieť Eriku Petrášovú, Janku Petrášová, ale 
i kompletných Weissabelovcov. Lenka s Roderikom sa dokonca po niekoľkých 
rokoch vrátili na tanečný parket a otvorili ples slávnostným tancom.  

9. februára nás navždy opustil doc. PhDr. Imrich Vaško, CSc., m. prof. KU, 
bývalý dekan Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku, verný čitateľ 
a podporovateľ nášho rodinného časopisu Maňa. Pohrebné obrady sa konali 11. 
februára v Prešove. Zúčastnila sa ich aj Petra Humajová. 

V utorok, 16. februára, Necpalanka v Kultúrnom dome v Necpaloch pochovávala 
basu. Okrem dobre sa baviacich ľudí ste v bufete mohli zazrieť aj Maťku Humajovú.  



4 NOVINKY MAŇA 33 

16. a 17. marca začali maturantom krušné chvíle. Písomné maturity zo 
slovenského a anglického jazyka absolvovali aj Martina Humajová a Peter Chudý 
ml.. 

Vo veľkonočnú nedeľu, 4. apríla, sa mládež z farského kostola spolu so svojimi 
kaplánmi Jánom Skurčákom a Branislavom Markovičom vybrala na krátky turistický 
výlet neďaleko Kamenca pod Vtáčnikom. Navštívili známu horolezeckú lokalitu 
Hrádok. Niektorí z nich si pod dohľadom kaplánov aj vyskúšali zliezť menej náročnú 
skalu. K turistom sa pridali aj Martina a Petra Humajové.  

V utorok, 13. apríla, sa v Prievidzi konalo podujatie nadväzujúce na 
celoslovenské pripomenutie si 60. výročia tzv. barbarskej noci (čiže násilnej 
likvidácie kláštorov komunistami z roku 1950). Začalo premietaním dokumentárnych 
filmov a prednáškou pátra Pavla Kollára vo farskom kostole v Prievidzi, pokračovalo 
tichým sviečkovým sprievodom do piaristického kostola. Účastníci spomienkovej 
akcie sa po krátkej adorácii rozišli do svojich domovov. Pozvanie pripomenúť si 
Akciu K týmto spôsobom prijali aj Petra a Eva Humajové.  

22. apríla sa Petra Humajová vrátila na univerzitnú pôdu a zúčastnila sa tretieho 
ročníka študentskej literárnovednej konferencie Túry do textúry. Vo svojom 
príspevku priblížila poslucháčom časť svojej diplomovej práce, ktorú prezentovala 
pod názvom Pavol Hron, Drak, Andreas Búr Majster a ich vzťah k Bohu.  

V nedeľu, 25. apríla, sa v pohostinnom prostredí domova Filky Petrášovej opäť 
zišli početní hostia, aby na sviatok Dobrého pastiera spolu strávili hodový deň plný 
hojnosti jedla i dobrej nálady. Svätú omšu pri kaplnke celebroval o 11:00 hod. 
súčasný prievidzský pán dekan Martin Dado spolu s pánom kaplánom Branislavom 
Markovičom. Prievidzskí kňazi sa potom stretli na obede u Petrášovcov spolu 
s pátrami piaristami a rodinou Milana Petráša a Roderika Weissabela. Poobedie 
spríjemnila Necpaľanom hudobná skupina Necpalanka, ktorá svoje nástroje rozložila 
tentoraz na parkovisku pred Mäsiarstvom u Borku. Medzi prítomnými zabávajúcimi 
sa hosťami nechýbal ani Fanklub tohto hudobného zoskupenia.  

Od 24. do 27. mája prebiehali na piaristickom i štátnom gymnáziu v Prievidzi 
ústne maturitné skúšky. Martina Humajová zmaturovala z predmetov biológia, 
chémia, anglický jazyk a slovenský jazyk a literatúra na samé jednotky a od 
budúceho akademického roka bude študentkou Masarykovej univerzity v Brne 
v odbore zdravotný laborant. Peter Chudý ml. si za svoje maturitné predmety okrem 
slovenčiny a angličtiny vybral ešte dejepis a náuku o spoločnosti. Tieto predmety by 
mu mali pomôcť v ním zvolenom vysokoškolskom štúdiu práva v Bratislave.  

6. júna sa u Mečiarovcov slávili dve jubileá – Vladimír Mečiar oslávil svoje 70-te 
narodeniny a Tomáš a Zuzka Mečiarovci prvý rok spoločného života. Osláv sa 
zúčastnila kompletná rodina – pricestovala na ňu aj Ivetka Floriánová s manželom 
a deťmi z Újezdu u Brna a Laco Mečiar z Martina spolu so synom Martinom 
a priateľkou.  

V júni sa ako každý druhý rok Peter Petráš ml. zúčastnil cesty do Švajčiarska  
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spolu s vyslúžilými basketbalistami z Prievidze. Tí sa takto pravidelne stretávajú so 
svojimi švajčiarskymi kolegami, ktorí zas každý druhý rok pricestujú na Slovensko. 
Peter sa prievidzským a švajčiarskym basketbalistom osvedčil už nielen ako výborný 
šofér, ale aj kvalitný zabávač.  

V piatok, 18. júna, bola Petra Humajová so svojou triedou a ďalšími žiakmi 
a kolegyňami zo ZŠ s MŠ Koš na výlete v Bratislave. Deti okrem plavby loďou po 
Dunaji absolvovali aj prehliadku bratislavskej ZOO a Dinoparku.  

19. júna sa Martina a Petra Humajové spolu s ďalšími kamarátmi z Prievidze 
zúčastnili na koncerte poľského dirigenta Piotra Rubika a 120 členného orchestra 
v Mestskom amfiteátri v Trnave. Rubik sa tu predstavil koncertom Santo Subito – 
zhudobneným životopisom pápeža Jána Pavla II. Podľa jeho slov tento prvý koncert 
na Slovensku vôbec prekonal jeho očakávania a už sa teší na ďalšie hudobné 
predstavenie, ktoré sa bude konať 17. novembra v Košiciach. 

25. júna dali slávnostné promócie bodku za 
ukončením inžinierskeho štúdia Bc. Silvie Petrášovej, 
ktorá je od tohto dňa oprávnená používať titul Ing. 
arch.. Slávnostného odovzdávania vysokoškolského 
diplomu mladej architektke sa zúčastnili jej rodičia 
i sestra Veronika Šutinská s manželom. 

V utorok, 29. júna, sa na dvore u Petrášovcov 
a Humajovcov uskutočnila tradičná oslava menín 
Petrov a Petry s gulášom a Necpalankou. Počasie 
oslávencom i gratulantom prialo. Jeden z účastníkov 
zhodnotil podujatie týmito slovami: „Celonárodné 
necpalské oslavy Petrov a Petry (lebo Pavla 
nemáme) opäť v skvelej atmosfére u Petrášov na 
dvore. Peťov celodenný guláš + Veronikin makovník 
+ pampúšiky + Silvinkin mrežovník + večný úsmev 

pani Filky + prítomnosť hlavy rodiny Petráša najst. + ďalších 15 dobre naladených 
hostí + Necpalanka + vysokoškolsky vzdelaná obsluha (dve inžinierky + jedna 
profesorka) = ďalší nezabudnuteľný deň.“ (Kto si chce takýchto hodnotení prečítať 
viac, nech si pridá na Facebooku za priateľa Petra Lachkého, pozn. red. ☺.) 

Koncom júna a začiatkom júla už dovolenkovali viacerí členovia našej rodiny – 
Lenka Weissabelová s dcérou Vanesskou a manželom Roderikom v Štúrove, Lucia 
Petrášová s priateľom Tomášom v Bulharsku. Laco Mečiar sa v rámci dovolenky 
vybral splavovať rieku Sázava, Floriánovci zas Moravu. Rodina Chudých si na 
strávenie svojich dovolenkových dní vybrala Chorvátsko. Božka Humajová sa 
rozhodla odcestovať na pár dní za svojou dcérou Vierkou Bohóovou do Rimavskej 
Soboty. Na Slovensko sa z Francúzska na chvíľu vrátila aj Katka Mihálková 
s rodinou. 

3. júla sa Maťka Humajová spolu so speváckym zborom Bartolomejčatá vybrala  
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na púť na Staré Hory, kde svojím spevom sprevádzali sv. omšu. Tú slúžil otec 
biskup Rudolf Baláž. 

V sobotu, 10. júla, bola skupina 
Necpalanka pozvaná hrať do Necpál pri 
Martine, kde miestni obyvatelia oslavovali 
120 rokov hasičského zboru, 60 rokov 
poľnohospodárskeho družstva a 741. 
výročie vzniku obce. Podľa členov kapely 
i účastníkov, ktorí sa do Necpál pri 
Martine presunuli z Necpál pri Prievidzi, 
mali oslavy vysokú úroveň a ľudia sa 
dobre bavili až do skorých ranných 
hodín.  

V nedeľu, 11. júla, sa v rámci festivalu Letná pauza uskutočnil v kostole piaristov 
koncert Musica aeterna a Vox aeterna na čele s umeleckým vedúcim Petrom 
Zajíčkom. Odzneli tu klenoty vážnej hudby, ako napríklad Gloria od Antonia 
Vivaldiho. Na podujatí sa zúčastnila aj Petra Humajová. 

12. júla sa Humajovci vybrali na výlet do Brna, ktorý bol spojený so zápisom 
Maťky na Lekársku fakultu Masarykovej univerzity v odbore zdravotný laborant. 
Výletníci okrem vybavenia všetkých potrebných povinností venovali značný čas aj 
prehliadke viacerých kultúrnych pamiatok mesta. Nezabudli navštíviť Floriánovcov 
v Újezde u Brna.  

Od 13. júla sa Maťke Humajovej a jej kamarátkam začala brigáda na fare. 
Dievčatá pracovali na výmaľbe stien budúceho pastoračného centra. 

14. júla sa Petra Humajová vrátila na miesto svojho vysokoškolského štúdia, do 
Ružomberka, aby tu navštívila viacerých svojich známych. Nechýbali medzi nimi 
bývalí spolužiaci Katka a Dano Markovičovci či domáci Štupákovci, u ktorých Petra 
tri roky bývala. Bodkou za návštevami bolo popoludnie strávené s bývalou 
spolubývajúcou Laurou Soboňovou a jej štvormesačnou dcérkou Luckou.  

Od 20. do 25. júla pobudli Maťka a Petra Humajová v Námestove, kde sa 
zúčastnili 20. ročníka festivalu Verím Pane. Maťka sa na tomto podujatí 
zaangažovala ako lektorka detskej dielne, v ktorej sa spolu s dvoma kamarátkami 
venovala približne 15 deťom. Petra sa stala súčasťou dielne tvorivého písania. 
V nedeľu do Námestova prišiel aj Martin Humaj s priateľkou Ivkou (absolvovali 
plavbu na lodi po Oravskej priehrade) a Evka a Jozef Humajovci (zúčastnili sa 
záverečných koncertov a muzikálu Džaha tuha). 

V nedeľu, 25. júla, sa v reštaurácii U Floriána konala oslava 70-tych narodenín 
Gejzu Mičkyho. Zišli sa na nej početní hostia z blízkeho i ďalekého okolia. 

 

Petra Humajová 

Foto: P. Ján Hríb, Sch. P.,  Veronika Šutinská, Kvetka Ďurčová 
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CHÉMIA MA ÚPLNE UCHVÁTILA 
(Rozhovor s Veronikou Šutinskou) 

 

Pred rokom ešte Petrášová, dnes už Šutinská. Veronika (27) sa okrem 
chemickej inžinierky stala aj domácou paňou svojho manžela Maťa 
a z prievidzských Necpál sa presťahovala do Nitrianskeho Rudna. No náš 
rozhovor nebude len o tom, ako si v novom domove zvykla...  

 

Tvoje detstvo bolo striedaním chvíľ prežitých 
na sídlisku Sever a chvíľ prežitých u starkej 
v Necpaloch. Kde sa ti páčilo viac? 
Možno to bude prekvapivá odpoveď, ale aj u starkej, 
aj na Severe. Mojou výhodou bolo, že mám sestru, 
takže sme sa vždy spolu hrali (i v činžiaku) a často 
sme chodievali von. Ešte teraz spomíname na to, ako 
sme si o strom uviazali gumu a skákali, alebo ako sme 
hrali guľôčky, chodievali na piesok, preliezky, skákali 
škôlku... Ale vždy som sa tešila aj ku starkej, pretože 
tam sme sa stretávali so sesternicami a bratrancami, 
bicyklovali sme sa po ulici, chodili v gumákoch po po-

toku (to bolo zakázané ☺)... A mali sme aj parádne občerstvenie - koláčiky, chlebí-
ky... Najviac sa mi páčil krájaný posúch upečený na plechu. 

Na Sever mám však aj nie veľmi dobré spomienky a týkajú sa hlavne chvíľ, keď 
som mala ísť vysypať smeti. Maminka hovorí, že som sa predtým vždy pozerala 
z balkóna, či je nejaký smetiak otvorený, pretože raz som vrátila s plačom, že ne-
môžem žiaden z nich otvoriť. Alebo keď ma ocko poslal po noviny do schránky a dal 
mi jeho zväzok kľúčov.... To tiež neboli veľmi príjemné chvíle. Jeho zväzok bol totiž 
taký ťažký, že keď som zasunula kľúčik do schránky, ostatné kľúče ho prevážili 
a nedalo sa mi odomknúť. Tak som sa pokúšala zhora cez tie pliešky pchať ruku  a 
odtiaľ vytiahnuť poštu. Napokon šiel vždy niekto okolo a schránku mi odomkol. 

Spomínaš si ešte na to, ako ste stavali dom a napokon sa aj sťahovali 
do Necpál? 

Samozrejme. Pamätám si, ako sme chodievali s maminkou zaniesť jedlo na stav-
bu (v hrncoch naukladaných v takej koženej „indickej“ taške). Išli sme vždy pešo. 
Keď sme tam prišli, väčšinou som umývala vo vedre pivové fľaše, ktoré boli zaprá-
šené a zašpliechané od malty.  

Do nového domu sme sa presťahovali 13. augusta 1993. Prvý večer sme v ňom 
strávili samé, pretože ocko išiel hrať. Maminka sa stále chodila pozerať, či je všetko 
pozamykané. Zo začiatku bolo pre nás veľmi nezvyčajné, že nám do izby nesvieti 
pouličná lampa a že je tam úplná tma.  

Keď sme sa presťahovali, nastúpila som do 5. ročníka na ZŠ Malonecpalská. Trie-
da bola vytvorená z viacerých nováčikov a zišli sme sa v nej až štyri Veroniky.  

Na základnej škole sa ti zapáčila chémia, ktorej si sa už nepustila ani 
ako stredoškoláčka a vysokoškoláčka. Čím ťa tak upútala? 
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Veľkú zásluhu má na tom naša triedna pani učiteľka Hrbáčková, ktorá nás učila 
tento predmet. A možno aj to, že sme mali triedu v laboratóriu ☺. Našej triednej 
som chodievala upratovať skriňu s chemikáliami. Vždy o chémii rozprávala s takým 
nadšením, že ma úplne uchvátila a už ako základoškoláčka som sa dala na riešenie 
chemických olympiád.  

Chémia je veľmi rôznorodá a to sa mi na nej páči. Nie je to stále o tom istom... 
Vlastne – kamkoľvek sa pozrieme, tam je chémia ☺. 

Keď som mala ísť na strednú školu, nevedela som sa rozhodnúť, aký smer zvoliť. 
Za to, že som si napokon vybrala vtedajšiu SPŠCH Nováky, ďakujem najmä môjmu 
ockovi, ktorý k nám domov pozval jednu maturantku z odboru TIS (technicko-
informatické služby). Porozprávala mi o tom, čo sa tam učí a aká je to škola... A ja 
som sa rozhodla pre Nováky.  

Výhodou SPŠCH Nováky bolo, že sme mali kvalitný záber na laboratórne cvičenia 
a chémiu, ako aj na ekonomické predmety (účtovníctvo, ekonomika, marketing, 
písanie na stroji, počítače...). Takže po ukončení strednej školy som sa mohla roz-
hodnúť, či sa chcem ďalej zaoberať chémiou, alebo ekonómiou. No keďže ma eko-
nómia vôbec nechytila za srdce, pokračovala som chémiou. A neľutujem ☺.  

Teraz popri zamestnaní v NCHZ pokračuješ aj vo vedeckej práci 
a pracuješ na svojej dizertačnej práci. Vedela by si nám tak laicky vysvet-
liť, o čo v nej ide? 

Názov asi veľmi laický nebude ☺: „Štúdium katalyzátorov na báze komplexov pre-
chodných kovov pre polymerizáciu alkylénoxidu“. Hoci je to ťažké laicky vysvetliť, 
pokúsim sa. V NCHZ sa vyrábajú polyéterpolyoly, čo je hlavná zložka pre výrobu 
PUR pien (matrace, sedačky, automobilový priemysel, ale aj tvrdé peny ako izolácie, 
zateplenia...). Pri výrobe sa používa katalyzátor, ktorý je nutné z produktu odstraňo-
vať, čím vzniká odpad. Ja skúšam nový katalyzátor, ktorý by mal nahradiť ten pô-
vodný. Výhodou je, že sa nemusí z produktu odstraňovať, čím sa ušetrí čas, energia 
- a je to vlastne bezodpadová technológia. Skúmam, aké výsledné parametre pro-
duktu pomocou neho dosahujem a či je to porovnateľné. Tento typ katalyzátora je 
veľmi drahý a nikto ho nepredáva. Len Čína, samozrejme ☺. Ja som sa pokúsila 
katalyzátor pripraviť - a je podobný tomu čínskemu. Parametre produktu dosiahnu-
tého pomocou čínskeho katalyzátora a môjho pripraveného sú porovnateľné, čo je 
veľkým úspechom. 

Medzi tvoje záľuby patrilo kedysi aj kreslenie a spev. Kreslenie sa pre-
javovalo vytváraním početných výtvarných diel pri rôznych rodinných prí-
ležitostiach, v speve si sa angažovala ako členka detského speváckeho 
zboru Úsmev. Máš na tieto záľuby ešte stále čas, či si ich už vymenila za 
iné? 

Priznám sa, že času je málo. Sem - tam si zaspievam s rádiom alebo 
s Necpalankou. A ku kresleniu sa určite raz vrátim pri našich deťoch ☺. 

So zborom Úsmev si sa dostala aj do zahraničia. Ktoré krajiny si navští-
vila? 

Ak si dobre pamätám, boli sme viackrát v Čechách, Nemecku, Belgicku. Čo si asi  
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najviac vážim, je to, že som bola vybraná na medzinárodnú súťaž speváckych zbo-
rov do Kanady (Vancouver). 

To, čo máš veľmi rada a čomu sa určite teší aj tvoj manžel Martin, je 
varenie. Z čoho pozostáva tvoje najobľúbenejšie obedné menu? 

Milujem bryndzové halušky a kyslé polievky. Do nich si ešte navyše prilievam oc-
tík, keď mám chuť na extra kyslú polievku ☺. 

V novembri si sa vydala a presťahovala do Nitrianskeho Rudna... Už si si 
zvykla na svoj nový domov? Čo bolo pri tom zvykaní si pre teba najťažšie? 

Bolo to veľmi ťažké, pretože v Necpaloch sa mi veľmi páčilo (a stále sa mi veľmi 
páči). Ale už som si zvykla. Najviac mi chýbali rodičia, naša fenka Nota a kamarátky. 
Tu skoro nikoho nepoznám a navyše ma dosť často vytáčajú klebety. Nechápem, ako 
je možné, že si ľudia na dedine dokážu toho toľko navymýšľať... O seba sa nestarajú, 
ale o druhých narozprávajú aj to, čo nie je pravda. A ja sa potom len čudujem, keď 
sa o sebe podozvedám všelijaké novoty. Ale už som sa naučila ignorovať to.  

Tvoja sestra Silvia tento rok ukončila štúdium architektúry. Pomáhala ti 
už aj predtým svojimi návrhmi pri prestavbe vášho terajšieho domu. 
V akej oblasti architektúry by sa podľa teba uplatnila najlepšie? 

Silvia mi návrh na prestavbu nášho domu dala ako darček k mojim promóciám. 
Sme s ním veľmi spokojní a aj takouto formou jej ešte raz ďakujeme ☺. Ako ju tak 
sledujem, vidím, že ju veľmi baví obnova pamiatok. Ak bude robiť to, čo má rada, 
budem aj ja spokojná. Má za sebou mnoho projektov, ktoré vypracovala na vysokej 
úrovni. Verím, že ju raz niekto osloví a bude ochotný financovať jej obnovy 
a návrhy. Páči sa mi, že vo svojich návrhoch sa snaží zachovať podstatu pôvodného 
objektu. Jeho história mu tým zostáva.  

Každé dieťa má v sebe čosi zo svojich rodičov. Čo si myslíš, že si zdedila 
po mamine a čo po ocinovi? 

Po maminke som zdedila lásku k vareniu, pečeniu a poriadok v domácnosti. Po ockovi 
optimizmus a snahu riešiť problémy čo najlepšie. A on vraví, že aj chuť do učenia ☺. 

Čo by raz malo zdediť tvoje dieťa po Martinovi a čo po tebe, aby bolo 
dokonalé ☺☺☺☺? 

Nikto nie je dokonalý - a vlastne preto je aj každý z nás jedinečný ☺. Martin by si 
veľmi želal mať syna, nástupcu svojej stolárskej firmy. Hádam sa mu to splní. No 
a to druhé dieťatko by mohlo po mne zdediť chuť pracovať v odbore chémia. Prí-
padne aj lásku k vareniu a pečeniu, aby nám raz pripravilo nejaké dobroty, podob-
ne, ako my so Silviou prekvapujeme teraz dobrotami svojich rodičov. Tešia sa z nich 
rovnako ako my, keď sme boli malé.  

Chcela by si niečo na záver odkázať našim čitateľom?  
Všetkých srdečne pozdravujem a prajem im pohodové leto, nech si každý oddých-

ne od každodenných starostí. Takisto im prajem veľa zdravia. A nech i naďalej zos-
tanú vernými čitateľmi časopisu MAŇA! Redakčnému tímu želám veľa tvorivých síl. 
Vážim si, že máme v rodine takýto časopis. Ďakujem.  

Ďakujem za rozhovor! 
Petra Humajová 

Foto: archív Veroniky Šutinskej 
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NECPAĽANIA NECPAĽANOM 
 

Už sme si zvykli, že všetko neobyčajné v Necpaloch sa začína z ničoho nič. Presne 
takto sa to prihodilo aj v apríli tohto roku, keď sa nám (mne a Peťovi Petrášovi) ozval sta-
rosta obce Necpaly pri Martine. Vraj chce s nami nejakú vážnu vec prerokovať. Slušnosť a 
zvedavosť nám nedovolili odmietnuť, tak sme sa o pár dní stretli v našich Necpaloch 
v krčme, aby sme zistili, čo je vo veci.  

Milé prekvapenie! Starosta obce Ing. Peter Majko nás – Necpaľanov a hlavne Necpa-
lanku – pozýval na oslavy 120. výročia založenia hasičského zboru v Necpaloch pri Marti-
ne. Na stretnutí boli prítomní aj ďalší členovia organizačného tímu a vysvitlo, že by boli 
radi, keby im naša necpalská kapela vyhrávala pri oficiálnej časti osláv a následne zahrala i 
na miestnej zábave. Peťo, čoby kapelník, dohodol hneď všetky podrobnosti ohľadom mu-
ziky a mne sa ušla úloha pozvať akýkoľvek počet našich Necpaľanov 10. júla na výlet.  

Samozrejme, na organizáciu takéhoto podujatia musel byť zvolaný Fanklub Necpalanky. 
Bolo to presne 13. apríla, 13. stretnutie Fanklubu a ešte sa nás tam zišlo 13. Popri neustá-
lom dopĺňaní tekutín sme prešli množstvo fotiek našich bývalých hasičov, dohodli sme sa 
na ústnych pozvaniach, internetovom ozname i ponuke účasti pre našich dôchodcov spie-
vajúcich v súbore Dúbrava. S blížiacim sa termínom osláv sa formovalo obsadenie autobu-
sa a konečný počet účastníkov zájazdu zastal na čísle 23. Podmienkou účasti bolo červené 
tričko a dobrá nálada.   

V deň D sme o 14.00 odchádzali od kultúrneho domu, kde sme si urobili prvé spoločné 
foto.  Pri prezencii sme zistili, že v autobuse sa nachádzajú siedmi z doterajších ôsmich 
necpalských richtárov, posledný hasič v Necpaloch Jozef Antoni, Fanklub Necpalanky 
a ďalší priatelia. Po hodinovej jazde prekrásnou prírodou Turca sme dorazili do rovnomen-
nej dediny (Necpaly) a veľmi ľahko sme našli cieľ našej cesty. Na námestí nás privítal pán 
starosta i známi, ktorí si nás pamätali z rodinných výletov. Do začiatku osláv ešte zostával 
nejaký čas, ktorý sme strávili obhliadkou prvej obecnej elektrárne a osviežením v miestnej 
krčme. Množstvo hasičov v parádnych uniformách naznačovalo, že do úvodu oficiálnej 
časti už nie je ďaleko.  

Promenáda hasičských zborov z okolitých obcí začala priam symbolicky – za zvukov 
piesne „Čo ste hasiči...“ v podaní Necpalanky. Prišlo na rad vítanie hostí, ukážky požiar-
nych útokov, odmeňovanie najlepších hasičov, príhovory, poďakovania. Pozdravný list 
odovzdal starostovi Necpál aj náš súčasný richtár Štefan Šovčík, ktorý si statočne odstál 
hodinu na pódiu, ktoré bolo umiestnené na pražiacom slnku. Po skončení úvodnej časti 
nasledovala promenáda obcou,  kde do pochodu opäť hrala posilnená Necpalanka. Pocho-
dovali všetky hasičské zbory, naša výprava, ľudia z obce a napokon všetky hasičské autá 
z okolia, moderné i tie hoci historickejšie, ale stále funkčné. Samozrejme, každé auto zaplo 
sirénu na úroveň „čo to dá“. Tento pútavý sprievod prešiel celou dedinou až ku kultúrne-
mu domu, kde sa pod holým nebom konala zábava.  

Necpaľania sa ukázali ako výborní hostitelia. Po usadení sme sa dosýta najedli i napili, 
dokonca nám pán starosta daroval aj malé suveníry.  Keď  muzikanti spustili prvé rezké 
tóny, na oplátku sme rozprúdili veselú zábavu, ktorá na tanečnom betóne trvala do skoré-
ho rána.  Domov sme sa vracali vytancovaní, príjemne unavení a pod pazuchou sme niesli 
už stočený transparent, ktorý vyjadroval myšlienku nášho stretnutia:  

OHEŇ PRIATEĽSTVA NIKDY NEUHASÍME! 
Necpaly PD – Necpaly MT 

Kvetka Ďurčová st. 
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NÁŠ OTEC A STARKÝ VLADIMÍR MEČIAR 
  

Motto: Aby si článok prečítal aj on sám, musím písať málo a k veci. 
 

Vladimír Mečiar je jedným zo siedmich 
detí Márie a Jozefa Mečiarovcov. 
V Necpaloch mu ale Vlado nepovie nikto. 
Všetci ho poznajú ako Laďa Hierge (ani 
neviem aké i-y sa tam správne píše). 

Až do dôchodku pracoval v Tatra 
nábytku v Pravenci. Jeho manželka sa 
volá Elena, deti Iveta, Ladislav a Tomáš. 

Laďovým najväčším koníčkom je les. 
Aj napriek dvom operáciám bedrových 
kĺbov chodí do hory po celý rok. Vyráža 
vždy ešte pred východom slnka. Pozná miesta, kde hríby zaručene rastú už v máji 
a kde sa oplatí chodiť aj po mrazoch. Vie, kde môže nájsť jelene, kde stretne 
medveďa. Najradšej sa po lese pohybuje sám. Veď vlastne - s ním sa chodiť ani 
nedá. Vždy ide rýchlo a hríb vidí aj za stromom. Jeho spoločníkom je v týchto 
chvíľach teda iba bicykel. 

Vnuci svojho starkého volajú Servus. Keď boli malí, takto sa s nimi takto zdravil… 
Asi preto mu tento pozdrav prischol ako meno.  

Starký Servus je veľký srandista. Vždy má poruke nejaký vtip. Dokonca nás 
dokáže nachytať ako malé deti.  

Je to aj veľký kutil. Rád robí zlepšováky do záhrady So svojím traktorom pomáha 
všetkým v okolí. Vďaka jeho starostlivosti je v záhrade a záhumenke všetko 
zarovnané a postavené v pozore.  

Až do minulého roku choval prasiatka a v zime sa tak každý mohol tešiť na 
zabíjačkové stretnutia a špeciality od Laďa.  

Starký Servus však predsa len čosi nevie. Nevie variť! Pripraví si iba kávu a čaj. 
No na čaj som si musela vypýtať recept, aby som ho vedela variť aj pre svoje deti, 
lebo hovoria, že starkého čaj je najlepší. 

Jeho najobľúbenejším jedlom je zemiaková babka z rúry, guláš, smažené kura, guláš… 
Čo na tanieri určite odmietne, to je syr, ryba, ryža. V polievke nesmie plávať slížik, 

môžu tam byť iba melence. Je to jednoducho „melenčiar“ (to nie je nadávka, ale 
miestny výraz pre Necpaľanca ☺). 

Tento rok oslávil okrúhle narodeniny. Ako darček si spravil pod čerešňou altánok. 
Chodí tam s Helenkou a Blackom na kávu. Na altánku je nápis ŤIP ŤOP (prečítajte 
to odzadu ☺). Príďte, všetkých Vás pozýva. 

 

Milý starký Servus, prajeme Ti všetko najlepšie k narodeninám, veľa 
zdravia, šťastia, bystrý zrak. Nech Ti nové nohy slúžia aspoň do stovky. 
(Skôr nechce robiť oslavu ☺.) 

Dcéra Iveta – a ostatní 
Foto: Ladislav Mečiar 
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KATOLÍCKY KÚTIK 
 

JAŠTER 
(Z prednášky Maroša Kuffu, kňaza, ktorý sa v Žakovciach stará o bezdomovcov) 

 

   Poviem vám teraz jednu perličku. Staviame v Žakovciach dom pre telesne 
postihnutých, pre chlapcov (bezdomovcov), pre matky s deťmi, siroty...  
   Raz večer som sa ponáhľal na svätú omšu. Mal som oblečené šušťáky, obuté 
tenisky, a ako som sa tak ponáhľal, zastavil som sa ešte pri potoku, aby som sa 
trochu očistil. Zrazu vidím, že oproti mne ide chlapec – predstavil sa ako Jašter. Ale 
on aj tak vyzeral. Keby ste ho videli! Na hlave mal chochol – pomarančovo-fialovo-
zelený, vyčesaný dohora. Lebku mal vyholenú, zafarbenú na žlto a dookola mal také 
pásiky ako pavučiny.   Ako som sa tak naňho pozrel od toho potoka, myslel som si, 
že vidím nejaké zjavenie.    
   On mi vraví: 
   „Ahoj!“ 
   „Čau!“ odpovedám.  
   „Počúvaj, nevieš, kde tu je fara?“ 
   „Toto za nami,“ ukazujem. 
   „A farár nevieš kde je?“ 
   „Ja som farár,“ odpovedám. 
   „Ty si farár?!“ 
   „No, viem, že nevyzerám – ale som.“ 
   „A kde ideš?“ 
   „Do kostola,“ hovorím. 
   „Do kostola?“ 
   „To sa čuduješ, keď farár ide do kostola?“  
   „Môžem ísť s tebou?“ pýta sa. 
   „Čoby nie, poď.“ 
   Cestou som sa s ním porozprával a potvrdilo sa mi, čo som už tušil. 
   Prišli sme do kostola. Žakovce sú maličká dedinka. V kostole nemáme osobitný 
vchod zboku, ale iba zozadu. Už som tak trochu meškal, musel som prejsť cez celý 
kostol a myslel som si: „Veď on asi zostane tu vzadu, tak skromne.“ Figu borovú! 
Išiel so mnou celkom dopredu a sadol si vedľa oltára. Myslím si: „No nazdar!“ Veď 
viete si to predstaviť, keď do Žakoviec príde taký Jašter... Babky len tak otvárali 
ústa, oči... Jedna mala silné dioptrie, raz dala okuliare, dole, raz späť, pozerala... 
V ten deň som zbytočne kázal. Všetky babky pozerali na toho chlapca, na Jaštera. 
Už som vedel, čo bude nasledovať. 
   Ako som čakal, hneď po svätej omši prišli ku mne ženy, babky – delegátky. Práve 
som si dával dolu ornát, keď sa za mnou ozvalo veľavýznamné odkašľanie. 
   „Pán farár...“ 
   „Prosím.“ 
   „Pán farár, viete – keď budete takýchto prijímať, ako je tamten tam, stratíte veľa 
veriacich.“ 
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Ja som sa otočil a hovorím: „Myslíte? Ja myslím, že veriaceho nestratím ani 
jedného. A keď stratím farizejov a zákonníkov, Cirkev tým o veľa nepríde. Len sa 
očistí.“ 
   Babky zostali zaskočené a hovoria: „Ako to myslíte?“ 
   „Tak, ako som povedal, milá pani,“ odpovedám. „Alebo som nepochopil 
evanjelium. Čo myslíte, Pán Ježiš by sa vyhýbal takýmto ľuďom, alebo naopak, 
vyhľadával by ich? On hovorí, že neprišiel povolávať spravodlivých, ale hriešnikov. 
Opýtajte sa toho chlapca, kde má matku.“ 
   „Kde?“ 
   „A kde má otca.“ 
   „Kde ho má?“ 
   „No ja vám to vysvetlím. Raz za mnou prišli novinári a pýtali sa ma: Čo by ste 
chceli odkázať mladým ľuďom, tým, čo žijú mimo Cirkvi, čo by ste im chceli 
povedať? Vtedy som im povedal: Chcel by som ich poprosiť o odpustenie. Novinári 
sa pýtali: A prečo? Lebo týmto mladým ľuďom dlhujeme veľa. My kresťania 
nežijeme tak, ako by sme mali žiť, a preto títo mladí ľudia odchádzajú z Cirkvi. 
Chcel by som ich preto poprosiť o odpustenie.  
   Všimnite si, prečo sú mnohí chlapci pankáči, prečo on má na hlave jaštera, prečo 
sú skinhedi? Prečo on má náušničku v nose, v uchu, na jazyku – prečo? Prečo to je 
tak? Všimnite si týchto ľudí bližšie. Spoločný menovateľ: možno zlyhala matka. 
Možno otec. A kde sme boli my, kresťania? Kde si bol ty, ty, ty? Kde som bol ja, 
kňaz? Možno by stačilo máličko, trošku ich ťuknúť a šli by správnym smerom. Ale ja 
som sa bál, ja som sa hanbil. Čo iní povedia? A tak sa mnohí títo mladí ľudia stratili.  
   Taký mladý človek čosi vyjadruje. Svojím „pankáčom“ hovorí: Nechcem žiť ako 
môj otec! Iný vzor nemám, neviem, ako by som chcel žiť, ale viem, ako by som 
nechcel žiť! Môj otec, ktorý je krásny a úslužný ku kolegynke, ale je drzý, hrubý 
a arogantný k svojej manželke, mojej matke. Môj otec, ktorý má vyberané spôsoby 
v robote, sedí zbožne v kostole, ale keď má príležitosť, hneď čosi ukradne a správa 
sa zle. Možno má bezchybný oblek, ale jeho správanie nie je také, ako by malo byť 
správanie kresťana. Ja nechcem byť taký, ako môj otec. 
   Ja nechcem byť taká, ako je moja matka! Moja matka, ktorá má v kostole síce 
ruky zbožne zložené, ale ohovára a osočuje, klebetí a je hysterická. Ja nechcem byť 
taká, ako moja matka! 
   Toto znázorňujú tí pankáči, preto on má chochol, preto on má hlavu vyholenú, 
preto on má náušničku v uchu, v nose – nechcem taký byť! 
   No a my, kresťania? My im neviem ponúknuť vzor. Miesto krásneho 
namaľovaného Krista maľujeme hnusnú, dokrivenú karikatúru. A potom títo ľudia 
odmietajú Boha. Hovoria, že ak je toto Boh, tak ho nechcú. 
   Z nášho života by sa však malo dať prečítať naše kresťanstvo. A prečo sa z neho 
nedá prečítať? Lebo žijeme pokrytecky, farizejsky. Preto aj mnohí mladí ľudia, ktorí 
úprimne hľadajú, Boha nenachádzajú. Lebo tá pokrivená karikatúra, ktorú 
ponúkame – to Boh nie je.“ 

(Upravené.) 
Foto: internet 
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TAJNIČKA 
 

Upozornenie: Pred lúštením tajničky je dôležité prečítať si Novinky z rodinky ☺☺☺☺. 
 

„Treba vedieť čakať, ... (tajnička).“ 
Bl. Ján XXIII. 

1. Deviaty mesiac v roku. 
2. Oslava 70-tky Gejzu Mičkyho sa uskutočnila v reštaurácii s názvom U ... – prvé písmeno 

v abecede. 
3. Aké mesto navštívila 14. júla Petra Humajová? 
4. Na čele Musica aeterna stojí Peter ... – predložka. 
5. Aké značku má nové auto Martina Humaja? – V Tužine sa konal festival Pozdvihni svoj ... 
6. V januári sa v Kultúrnom dome v Necpaloch konal Ples ... 
7. Krstné meno člena našej rodiny, ktorý 6.6. oslávil 70-te narodeniny – predložka viažuca sa 

s L. 
8. V akom meste sa uskutočnil koncert Piotra Rubika? – Ktorú číslovku nám pripomína meno 

Peťka? 
9. Kde bola tento rok rodina Chudá na dovolenke? 
10.Ako sa volá univerzita, ktorú bude od septembra navštevovať Martina Humajová? 
 

Maťka Humajová 

 
OSEMSMEROVKA 

 

Sedí zajko na pníku a niečo píše. Ide okolo líška a pýta sa ho: 
 - Zajac, čo to píšeš?  
- Diplomovú prácu na tému "Ako zajace líšky kynožia".  
- Ale zajac, veď to je úplne naopak!  
- Nie je! Neveríš? Poď sa pozrieť! 
A zavedie ju do svojej nory. Von sa však už vráti bez nej.  

1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8. 9. 10.

11.

12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

1.
12.

2.
6. 8.

3.
3. 7.

4.
10. 5. 17.

5.
2. 18.

6.
15.

7.
4. 11. 16.

8.
9. 19.

9.
13.

10.
14. 1.
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Na druhý deň ide okolo vlk.  
- Zajac, čo to píšeš?  
- Diplomovú prácu na tému "Ako zajace vlkov kynožia". 
- Ale zajac, veď to je úplne naopak.  
- Nie je! Ak neveríš, poď sa pozrieť! 
A zavedie ho do svojej nory. Von sa však už vráti bez neho. Na tretí deň ide okolo medveď.  
- Zajac, čo to píšeš?  
- Diplomovú prácu na tému "Ako zajace medvede kynožia".  
- Ale zajac, veď to je úplne naopak!  
- Nie je! Neveríš? Poď sa teda pozrieť! 
A zavedie ho do svojej nory. Tam leží napravo kopa roztrhaných líšok, naľavo kopa 
roztrhaných vlkov, vzadu zopár roztrhaných medveďov, uprostred veľký lev a zajac 
prehovorí:  
-Vidíš, vidíš medveď, nezáleží na tom, akú diplomovú prácu píšeš, ale...  (tajnička: 5 3 11) 
 

ARCHA, AKVARELISTA, BULDOZÉR, BÚRKA, CAPKO, ČIPKA, FLEGMATIK, FLYŠ, 
FĽASK, GALIBA, HURHAJ, HÚKAČKA, HVIEZDICA, HYPERTENZIA, INJEKCIA, 
JABLKO, JESEŇ, KABÁT, KEKS, KMIT, KOFOLA, KOREŇ, KOŽA, KÔŇ, LIESKOVICA, 
LÚKA, MAJSTROVSTVÁ, MÚKA, NEĽÚBOSŤ, NÔŽ, NÔŽKA, ŇUFÁK, OKNO, 
ORIENTÁCIA, PÄTA, PIVOVARNÍK, POHĽADNICA, PLEŠINA, ROVNOŠATA, RUŽA, 
SAMOZÁPAL, SARKAZMUS, SEBAPOZOROVANIE, SENO, SILA, STAN, SYNČEK, 
ŠARKAN, TIEŇ, TÔŇA, ÚDEL, VANILKA, VRT, VÝPOVEĎ, ZNAMIENKO 
 

Maťka Humajová 

S A M O Z Á P A L K Í N R A V O V I P

A E A A S J A H R U H U E K O F O L A

I R B K T I L E D Ú Ž V A Ľ Ľ K E K S

Z A CH A P S L Á K A R B I A Ú Š O Y A

N O Ň A P I I A V Š Á O S E I B N Ž O

E R A Ô Ä O Č L Y T A K V N Z Č O N A

T I C Ž T K Z L E A S R A N E D E S K

R E I Ô A É F O Z R C V K K O S I H Ť

E N V N A K Ú L R N A I O A A Š T C O

P T O R J M Ň R E O A V N R N Á A A A

Y Á K Š T E É U V G V M K D T Ô K T N

H C S O I Z K Ý F A M A I A A S Ž N A

A I E T O O P C N Á Z A N E Ň Ľ J K Z

K A I D R O A I I M K O T I N E H A A

R Ô L E V P L U U A Ú N L I E K S O M

Ú U Ň E K K T S T I M K A N K T O E P

B A Ď O A G A L I B A O A O K L B A J
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PRVÝ ROK ZA MNOU 
(Troška do rožka z učiteľského života) 

 

Tomuto sa hovorí paradox. Mnohí sa tešia na tento článok – a ja vlastne 
ani neviem, ako ho začať. Život učiteľa má totiž v dnešnej dobe množstvo 
negatívnych prívlastkov – náročný, hektický, nedocenený, spoločnosťou 
znevažovaný a podceňovaný. A hoci netvrdím, že tieto prívlastky nie sú 
pravdivé, predsa len by som mu chcela priradiť prednostne tie krajšie: 
pestrý, veselý, nepredvídateľný, neopakovateľný, famózny. Presne ako 
deti, ktoré vám v ňom rastú priamo pod rukami ☺☺☺☺.  

 

Nebolo to med lízať ani v jeden jediný deň. Ak učíte, musíte sa poriadne pripraviť 
na hodiny. Ak neučíte, deťom treba dodať voľnočasové aktivity. A verte mi, že 
vysoká škola vás na to prvé pripraví len trochu a na to druhé vôbec. Napokon sa to 
všetko „zosype“ len a len na vás. V istom zmysle som mala šťastie. Na kolegyne, na 
deti i na to, že žijem v dobe, keď už svetu vládne internet. Neoceniteľný pomocník. 
Aj on vám však dá len podnety. A zvyšok je na vás.  

 

Prvé hodiny 
Prvé hodiny v cudzom prostredí sú najťažšie. Nepoznáte mená, osoby, osudy, 

vzťahy, nič. A máte si vybudovať autoritu. Postupujete metódou pokus – omyl. 
Niekedy niečo vyjde. Toho sa chytíte a idete ďalej. A neplatí to len o hodinách, ale 
aj o prestávkach, pretože každý učiteľ má raz do týždňa (a ešte aj pár prestávok 
okrem toho) počas celého dňa dozor. Na ten môj sa žiaci spočiatku pozerali veľmi 
nedôverčivo, no postupne sa začali tešiť. Tá zvláštna premena mi nešla do hlavy.  

V jedno ráno ma privítal jeden zo žiakov slovami: „Jupí, vy dnes máte dozor!“ 
„Áno, mám, ale vysvetli mi, prosím ťa,“ nedalo mi, „prečo sa tak tešíte?“ Odpoveď 
bola jasná: „Lebo pri vás sa môžeme naháňať a pri iných nie!“ Hups, svitlo mi 
v hlave. Moja začiatočnícka teória „veď nech sa deti vybehajú“ asi veľmi nebola 
v súlade so školským poriadkom. Ono je to vždy tak trochu podozrivé, keď sa na 
učiteľa deti tešia ☺. Našťastie to nie vždy platí tým negatívnym smerom.  

 

Červené jabĺčko alias ôsmacká hodina literatúry 
To, čo mi na začiatku spôsobovalo asi najviac stresu, bolo odučiť hodinu 

literatúry u ôsmakov. V triede, kde okrem troch dievčat nájdete už len početnú 
prevahu chalanov. A aj z tých troch dievčat knihy zaujímajú len jednu. Dosť zlé 
predpoklady na úspešný štart ☺. Keďže môj prvý pokus o zopakovanie vedomostí 
prostredníctvom tvorivosti a Hevierovej básne o tom, ako sa šíri panika, lebo 
v Lozorne zbili školníka, skončil fiaskom, pri pomyslení na to, že mám pomaly celú 
ďalšiu hodinu venovať v rámci ľúbostnej poézie dvojstrofovej ľudovej piesni (každá 
strofa mala tri verše) Červené jabĺčko, mi nebolo veľmi do spevu ☺. Červené 
jabĺčko sa pre mňa stalo synonymom nemožnosti. Ale ako to už v školstve beží, 
rozvrh sa rúti neodvratne smerom vpred a ani sa nenazdáte, obávaná hodina je 
zaraz tu a zaraz preč. Náhodou, epizeuxu (opakovanie toho istého slova alebo 
skupiny slov za sebou), o ktorej sme si pri tejto príležitosti vraveli, si niektorí 
pamätali ešte aj na konci školského roka ☺.  
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Dobré výsledky? 
Netrvalo dlho a dozrel čas na prvú písomku. Bola v jednej z tried, ktoré som učila 

dejepis. Skladala sa z niekoľkých pomerne jednoduchých otázok a dopadla 
katastrofálne. Myslím, že priemer bol 4,17. Pri takomto výsledku učiteľovi začne 
v hlave blikať poriadny výstražný alarm a najmä začiatočník ako ja prevedie 
v takom okamihu riadnu dávku sebaanalýzy a konzultácií so všetkými skúsenejšími 
naokolo. Aj tu však platí, že život sám všetko najlepšie naučí. Po prvom roku už 
nepovažujem za katastrofu katastrofálny výsledok, ani katastrofálne blikanie alarmu 
v mojej hlave. Skutočným nešťastím je, ak ten alarm v hlave bliká všetkým naokolo, 
len deťmi ani netrhne. Je im to jedno. A väčšinou to väčšine jedno aj je. Aby som 
však nebola až taká pesimistická, nad vodou vás drží práve tých pár úžasných 
jedincov, ktorým to nie je ukradnuté. Zrazu zistíte, že ku šťastiu toho naozaj 
netreba veľa ☺. A že aj učiteľa má čo naučiť „obyčajná“ škola. 

 

Mať triedu 
Mať vlastnú triedu – to znamená viac ako dostať len chabý príplatok na výplatnú 

pásku. Ako hovorí naša zástupkyňa, triedna, to je „druhá mater“. Musí mať oči 
všade a vedieť o všetkom, musí mať s deťmi vzťah. Našťastie, „mojich“ detí je len 
14, a tak som trochu v menšom počte zavalená všetkými papierovačkami 
a povinnosťami, ktoré sa triednictva týkajú. Aj tak však toho času zaberú dosť – 
a žiaľ, vždy to ide na úkor detí. Triedna sa stará o to, aby bola v poriadku triedna 
kniha, klasifikačný hárok, triedny výkaz, matričná kniha, aby mala o žiakoch všetky 
potrebné údaje, aby mala kontakt na rodičov, aby všetky veci boli riešené hneď „za 
horúca“. Neustále vyberá peniaze, zbiera ospravedlnenky a pripomína zabudnuté 
povinnosti. Dvakrát do mesiaca realizuje triednickú hodinu. Vypisuje do tabuliek 
počty vymeškaných hodín, ráta počet dní na uhradenie cestovného pre 
dochádzajúcich žiakov. V prípade vyžiadania píše slovné hodnotenia žiakov pre 
poisťovne, úrady, rôzne inštitúcie... Rozdeľuje učebnice, pomôcky, rieši straty 
a nálezy. Keď sa zjaví v triede, počúva pätoro úst naraz, jedných zahatá, druhým dá 
slovo – a potom rieši. Zostáva jej asi len jediné – robiť všetko systematicky, 
priebežne, postupne. A nepodliehať panike a stresu ☺.  

 

Život učiteľa 
Život učiteľa – to je vlastne jedna veľká spleť. Tvárí, dojmov, príhod, osudov. 

Príprav, hodín, úspechov, neúspechov. Vzťahov, snáh, stretnutí s dobrom i zlom. Čo 
je však na ňom krásne, je to, že táto spleť nezostáva spleťou, ale časom z nej 
vzniká klbko, z ktorého sa odvíja niť nevšedného príbehu. A ten... Snáď nezapadne 
prachom. Aby sa tak tomu nestalo v mojej triede, pripravila som svojim piatakom 
na záver školského roka triedny časopis. Zložený z mojich pohľadov na nich, z ich 
pohľadov na svet. Verím, že spolu, a hlavne s Božou pomocou, potiahneme tú niť 
z klbka po začiatku nasledujúceho školského roka opäť niekam ďalej...  

 
Petra Humajová 
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MOJA TRIEDA 5.A 
(Ukážka z triedneho časopisu) 

 

Nebýva zvykom, aby začínajúce pani učiteľky dostali hneď aj vlastnú 
triedu. U mňa však bol opak pravdou. A tak hneď po nástupe do školy 
pozeralo na mňa okrem kolegýň a ostatných žiakov aj pätnásť párov očí 
detí, ktoré sa od 2. septembra školského roku 2009/2010 stali mojou 
triedou. Keďže po polroku od nás odišiel jeden žiak (Martin), zostalo v 5.A 
štrnásť detí, o ktorých nemôžem povedať nič menej a nič viac, ako to, že 
sú výnimočné. Veď - posúďte sami ☺☺☺☺. 

V prvej lavici pred katedrou sedí Laura, múdre a inteligentné dievčatko, ktoré 
nájde odpoveď hádam na každú otázku. Niekedy síce zabudne dať mäkčeň a dĺžeň 
na miesto, na ktoré patrí... Ale v tom sa raz určite zlepší. Dokáže triedu podnietiť 
k dobrému. Nikdy nezabudnem na hodinu literatúry, pred ktorou pravdepodobne 
práve ona uzavrela so spolužiakmi „dohodu“, že budú takí dobrí, ako sa len tá. 
A poslúchli ju všetci, ešte aj dnes už neprítomný Martin, ktorý síce nebol až takým 
skvelým žiakom, no počas tejto hodiny sa prihlásil odpovedať, dostal trojku a všetci 
mu zatlieskali.  

 

Laure robí spoločnosť Martin, vysoký dobrosrdečný chlapec, ktorý sa síce počas 
hodín rád hrá s fľašou, no ku cti mu slúži, že sa už pomaly učí otvoriť si učebnicu 
v pravý čas a nezatvoriť ju, až kým nepoviem. Rád sa zapojí do debaty a nepáči sa 
mu, keď sa deje nejaká nespravodlivosť, no zároveň ho aj teší odvádzať pozornosť 
od témy vyučovacej hodiny otázkami, ktoré síce nesúvisia s učivom, ale jemu práve 
napadli.  
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V druhej lavici sedí Katka, tiché dievča s veľkým talentom na kreslenie. Priniesla 
asi najviac kresieb na ozdobenie starej skrine, ktorú sme na začiatku roka dostali do 
triedy. Keď treba po vyučovaní s niečím pomôcť, vždy zostane. Zaangažuje sa pri 
robení nástenky, ale i pri triednych naháňačkách, ku ktorým sa dá ľahko 
vyprovokovať.  

 

Poslednú lavicu prvého radu okupuje Ondrej, predseda triedy, žiak nesmierne 
obľúbený u svojich spolužiakov. Do mojej pamäti sa zapísal hneď na začiatku roka, 
kedy mu pomaly každý deň v týždni ušiel z domu pes a on sa vždy ponáhľal ho 
hľadať. V jedno ráno dokonca za mnou prišla delegácia chalanov na čele s ním, aby 
som ich išla vypýtať od pani riaditeľky, že oni sa dnes nemôžu učiť, pretože musia 
ísť hľadať Ondrejovho psa ☺. No, zdá sa, že psík sa už naučil, kde bývať, lebo 
pátracie akcie v poslednom čase vymizli. Aj Ondrej už prestal na hodinách toľko 
rečniť, hoci šikovnosti mu neubudlo. Vášnivý futbalista zorganizuje každý triedny 
zápas na telesnej, hrá čestne a férovo. A také je aj jeho správanie k druhým.  

 

Vedľa Ondreja sedí Baška, dievčina na hodinách tichá a zasnívaná, no cez 
prestávky živá a odhodlaná zapojiť sa do každej činnosti kolektívu. Zo začiatku síce 
dosť hodín aj vymeškala, ale všetci sme radi, že v druhom polroku jej už zdravie 
dobre slúži. A že hoci ruku málokedy zodvihne, predsa len všeličo vie ☺. Napríklad 
obliepať si nohy so spolužiačkami a chodiť po triede v „zlepenej trojke ☺. 

 

Prechádzame do druhého radu k dievčine menom Nika. S dlhými blonďavým 
vlasmi, stálym úsmevom na tvári a nulovým počtom vymeškaných hodín. Nika síce 
veľmi neobľubuje písanie, ale úlohy si plní. Dokáže sa rýchlo nadchnúť pre každú 
správnu vec. Je asi najvzornejšia v upratovaní triedy, niekoľkokrát som ju po 
vyučovaní našla vyrovnávať lavice a upratovať vrecúška neporiadnikom na svoje 
miesta – a  tožvie, koľkokrát som o tom ani nevedela? Jedno je však isté. Tak, ako 
dobre dokáže upratovať, vie sa Nika aj naháňať.  

 

Vedľa Niky sedí René, čiernovlasý chlapec so šibalským pohľadom. Všeličo nemá 
rád: písanie, diktáty, robenie domácich úloh, nosenie pomôcok – a najviac asi školu. 
Ale predsa sa do nej hádam aspoň trochu teší, keď už pre nič iné, aspoň pre tých 
svojich spolužiakov. Baví ho kresliť autá i vystrihovať a modelovať veci z papiera. 
Ako domáci majster sa isto nestratí, je totiž autorom vynálezu na zachytenie 
prievanom sa otvárajúcich dverí triedy. Ako asi ten vynález vyzerá? Na prvý pohľad 
jednoducho. Šnúrka na zavesenie kľúčov na krk priviazaná o lavicu. Lenže viete, čo 
to stojí námahy nájsť tú správnu šnúrku a uviazať ju tak, aby prievan nemal šancu?  

 

Druhá lavica je miestom, kde by ste mohli uvidieť Kristiána, blonďáka s modrými očami, 
prenikavým hlasom a veľkou snahou vylepšiť svoje známky. Keď nemusí písať priveľmi 
rýchlo, jeho zošit hrá rôznymi farbami, všetko si zaznačí úhľadne a presne. Niekedy ho treba 
vyrušiť z jeho zadumania, alebo aj brzdiť v jeho aktivite, určite to však nie je vo chvíľach, 
keď hrá so spolužiakmi futbal, najčastejšie v pozícii brankára s ďalekým výkopom zatúlanej 
lopty. Jedným z jeho triednych diel sú aj plastelínové fľaky na novovymaľovanej stene, ktoré 
síce nevytvoril sám, ale s radosťou sa na nich podieľal.  
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Jeho susedkou je Saška, dlhovlasá čiernovláska, ktorá tiež patrí medzi tú časť 
triedy, čo rada kreslí. Saška je skôr tichá a nemá rada, keď pri rozprávaní musí 
niekoho prekrikovať. Sem – tam sa síce cez hodiny aj zarozpráva, ale v poslednom 
čase si už na to dáva viac pozor. V spojení s Laurou dokáže vytvoriť v krátkom čase 
prejaviť veľkú tvorivosť, ako tomu bolo napríklad pri príprave scénky predstavujúcej 
rozhovor neznámych spolucestujúcich vo vlaku.  

 

V poslednej lavici druhého radu sedí Martina, živá, neposedná, energická 
blondína, ktorá však svoju energiu dokáže nasmerovať aj na veľmi dobré veci. 
Okrem toho, že jej ide písanie diktátov, nerobí jej problém ani naučiť sa naspamäť 
dlhý text na Hviezdoslavov Kubín. Rada kreslí po tabuli a zapája sa do všetkých 
možných aktivít. Okrem toho však obľubuje aj provokovanie triednych naháňačiek 
a vykrikovanie namiesto hlásenia. S ochotou pomôže, či už s robením nástenky, ale 
i s upratovaním triedy.  

 

Posledný rad začneme Viktorom, „starým obyvateľom Koša“, ako ho raz nazval 
v opise jeho spolužiak. Viktor je šikovný chlapec, ktorý vie byť ticho, no i dať najavo 
svoju vôľu, napríklad vždy po tom, ako kážem otvoriť zošity a chytiť do rúk perá: „A 
to musíme? Mne sa to nechce!“ Hoci sa mu nechce, aj tak spraví, čo treba, čo si 
uňho veľmi vážim. Chalani v triede ho majú radi, kým nepríde do školy, postávajú 
pri zábradlí na schodoch a vyčkávajú, kedy sa konečne zjaví. Rád sa doťahuje 
s Ondrejom. Na to, čo vyzerá ako bitka, mi vždy zakričí, že „My sa len tak hráme!“ 
Tak dúfam, že je to aj pravda.  

 

Vedľa Viktora sedí Soňa, dlhovlasá dievčina, ktorá má rada divadlo. Našťastie nám 
v triede nerobí žiadne veľké divadelné scény ☺. Horšie je, že čo ju nebaví, to ju nebaví - 
a hneď to aj dá najavo. Keď ideme čítať nejaký text, hlási sa vždy ako prvá. Nezabudne 
zhodnotiť môj výzor, oblečenie a na privítanie či rozlúčku vždy objať. Obľubuje tiež 
obliepanie nôh lepiacou páskou, no pevne dúfam, že ju to skoro prejde ☺. 

 

Druhá lavica v treťom rade je zároveň poslednou lavicou v triede. Patrí 
Tomášovi a jeho susedke Timei. Tomáš je pracovitý chlapec, ktorý sa rád učí, no 
nevyhýba sa ani športu a iným aktivitám. Stojí si za svojím názorom, čo jeho 
spolužiakom síce niekedy vadí, ale jemu nie ☺. Ide pevne za svojím cieľom – plniť 
si poriadne svoje povinnosti a robiť radosť svojím rodičom. Rád sa zapája aj do 
triednych hier. Keď pravidlá nepozná, tak sa na ne spýta: „A čo mám teda robiť, 
aby som vyhral?“ ☺  

 

Skupinku piatakov uzatvára Timea, ktorá bola zvolená za zástupkyňu predsedu 
triedy, čo taktiež svedčí o jej obľúbenosti. U Timey platí, že tichá voda brehy myje, 
pretože kto by pri jej nenápadnom správaní v triede vytušil, že má na vysvedčení 
samé jednotky? Získať od nej ospravedlnenku načas je síce malý zázrak a aj 
odovzdanie písomky je niekedy skúškou trpezlivosti, no pri nej platí i iné príslovie - 
trpezlivosť ruže prináša ☺.  

(Upravené, skrátené.) 
Petra Humajová 

Foto: archív Petry Humajovej  
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UŽ NIČ NEBUDE TAKÉ, AKO PREDTÝM 
 

„Zapíšte to. Zapíšte to všetko. Lebo už nič nebude ako predtým,“ povedal mi pri 
našom poslednom stretnutí, 1. februára 2010, docent Imrich Vaško, bývalý dekan 
Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. Nevedela som, čo kon-
krétne tým myslel. Možno mi zveril úlohu, ktorú nesplním po celý svoj život.  

 

Prvý pondelok mesiaca február. Malá skupinka ľudí vchádza 
do izby v Charitnom dome sv. Jána Bosca na Spišskej Kapitu-
le. Som medzi nimi. Na posteli leží muž v poslednom štádiu 
vážnej choroby. Hneď nás poznáva a tvárou mu napriek utr-
peniu preblysne úsmev. Tým mužom je bývalý dekan Filozo-
fickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku, doc. PhDr. 
Imrich Vaško, CSc., m. prof. KU. Človek, ktorý práve píše 
posledné ťahy svojho života na tejto zemi. Ubiedený, utrápe-
ný. Zostali z neho už len oči, aj tie plné bolesti. Napriek tomu 
je plný pokoja a duševnej sily... Na tejto zemi sa vidíme na-
ozaj naposledy. 
 

Prvé stretnutie 
Prvýkrát sme sa s pánom dekanom Vaškom „stretli“ v auguste 
2004, pri zápise do prvého ročníka môjho štúdia. Mal obleče-
né tepláky, kvočal pri dverách a lepil na ne veľký nápis: 
„Srdečne si Vás vítam!“ Mnohí spolužiaci sa neskôr priznali, že 
ho považovali za nejakého údržbára. O pár týždňov neskôr 
prišli na svoj omyl. Stál pred nami v obleku, s kravatou a plný 

entuziazmu prednášal o literatúre. Boli sme jeho noví študenti, nová nádej, nová šanca. Od 
začiatku sme si boli istí jedným – že nás má veľmi rád. 
 

Muž, ktorý dával  
Prihovoril sa snáď každému. „Ako sa máte?“ „Darí sa vám dobre?“ „Á, vy ste naša študentka? 
Vás ešte nepoznám!“ Bola ho plná univerzita. Kráčal jej chodbami a zdravil sa ľuďom skôr, ako 
to stihli oni – s rukou na srdci a miernym úklonom hlavy. Do dverí nikdy nevkročil prvý a aj tie 
svoje na dekanáte ozdobil nádhernými slovami: „Hostia sú Boží poslovia. Klopte a otvoria vám!“ 
Sama som tu, sediac na pohodlnom gauči, strávila množstvo hodín. Pri pití čaju, recitovaní 
a rozoberaní poézie a prózy na poetickom krúžku, pri počúvaní jeho životných príbehov.  
 

Rád sa delil s druhými – o vedomosti, životnú múdrosť i duchovnú hĺbku. Existovalo uňho 
niekoľko večných, nevyčerpateľných tém: rodné Ondrašovce, manželka Zuzana, poézia, Milan 
Rúfus – a na prvom mieste Boh ako Ten, ktorý stál za tým všetkým. Boh, ktorý mu priviedol 
Zuzanu vo chvíli, keď si už myslel, že životom bude kráčať sám, Boh, ktorý mu ju vzal príliš 
skoro. Boh, ktorý mu namiesto nej dal novú rodinu – univerzitu. Boh, pred ktorým kľačal 
hodiny v tichej adorácii, Boh, ktorý motivoval nielen jeho literárnu tvorbu, ale aj celé konanie 
a existenciu. V podaní pána dekana Vašku to bol vždy Boh plný tajomstva a zázrakov.  
 

Čo je v živote ľahké? 
Nestretla som človeka, ktorý by mal toľko úcty k druhým, ako on. Či to bola obyčajná štu-
dentka, upratovačka či vrátnička, vždy stála v strede jeho záujmu. Častokrát som na dekaná-
te nohou tisla do kúta ruksak, keď tam znenazdajky zavítal nejaký významný profesor a on 
ma nikdy neváhal pohotovo predstaviť. K slovnému spojeniu „poslucháčka slovenského jazy-
ka a literatúry“ nezabudol dodať „prozaička, esejistka“, čím ma uvádzal do náramných rozpa-  
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rozpakov. O svojich „písaničkách“ som si nikdy nemyslela nič úžasné, on mi však neustále 
opakoval, že mám veľký dar, ktorý treba využiť. „Píšte, tvorte,“ hovorieval. „Ja viem, že je to 
ťažké. Ale čo je v živote ľahké?“ Áno, v živote nič nie je ľahké. Presvedčila som sa o tom 
častokrát i na jeho príklade, vo chvíľach, keď „zahorel svätým hnevom“ a musel bojovať proti 
zlu, ale i vtedy, keď sa snažil dávať a nie to všetci prijímali. On však neustával.  
 

Galantný rytier 
Nikdy nedovolil, aby som šla nocou sama. Pamätám si na jeden večer, keď sme mu so spolu-
žiačkou pomáhali pri realizácii krížovej cesty v školskej kaplnke. Skončili sme asi o pol jede-
nástej večer a on nám napriek protestom, že sme dve a cestu zvládneme, dal zavolať taxík. 
V iný večer ma zas stretol na sv. omši u jezuitov a namiesto toho, aby sa po pozdrave pobral 
svojím smerom, išiel ma aspoň na kúsok odprevadiť. Keď ma moji rodičia prišli pozrieť na 
univerzitu a on nás pri prezeraní si školy zbadal na schodoch, nedovolil im odísť len tak. Hoci 
mal dohodnuté nejaké rokovanie, hneď po ňom si nás zaradil do programu a pozval k sebe. 
„To by už len bolo, aby ste prišli z takej diaľky a mňa obišli!“ Plný srdečnosti a energie, všet-
ko stíhal. A čo je veľmi zaujímavé, napriek všetkému – vždy mal pre každého čas. 
 

Ján Pavol II. Katolíckej univerzity 
Jeho prednášky neboli presýtené informáciami, ale životnou múdrosťou, v jeho slovách ne-
prevládali termíny, ale metafory. Bol tu pre každého a zároveň pre všetkých. Áno, keď som 
ho videla ležať na smrteľnej posteli, vlastne som už vedela, že nič nebude také, ako predtým 
- skôr, ako to vyslovil. Pred rokom mi poslal krátky lístok s oznámením, že Milan Rúfus je 
vážne chorý. Teraz akoby na jeho mieste ležal on. Slabý, a predsa duchom silný. Zaujímajúci 
sa stále viac o druhých, ako o seba. Nečudo, že študenti mu už dali iné meno, ako nosil dote-
raz. Imricha Vašku nahradili „Jánom Pavlom II. Katolíckej univerzity“. Bol tak isto srdečný, 
tak isto dávajúci všetko, tak isto milujúci poéziu. Podobal sa mu i v utrpení a smrti, keď 
s pokorou niesol svoj kríž bez slovka sťažnosti. Naozaj to bol „on“. 
 

Vzácny človek 
Imrich Vaško nás navždy opustil 9. februára 2010, na narodeniny svojej Zuzany. Vzala si ho 
k sebe ona? Alebo lurdská Panna Mária, ktorú tak veľmi uctieval a na sviatok ktorej mal poh-
reb? Až na pohrebnej svätej omši som sa dozvedela o všetkých jeho tituloch, aktivitách, výz-
namných činoch a oceneniach. Nikdy ich nespomínal, nikdy sa nimi nevystatoval. Radšej ma 
zaviedol do svojej „pustovničky“,ako volal malý byt v škole, kde býval, a ospravedlňoval sa, 
že nemá poriadne upratané skrine. Taký bol náš pán dekan. Že som ho mohla spoznať, to 
bolo pre mňa nielen darom, ale i veľkou Božou milosťou. V mojom živote už naozaj nič nebu-
de také, ako predtým. Zostala tam po ňom veľká prázdna diera, ktorú nezapláta nič. A ak aj 
hej, tak možno práve to, že som týmito slovami aspoň čiastočne splnila poslednú vôľu Imri-
cha Vašku, človeka s veľkým „Č“. 
 

Petra Humajová 
 

Imrich Vaško (8.11.1936 Ondrašovce – 9.2.2010 Spišská Kapitula) – bol vysokoškolský 
pedagóg, literárny vedec, esejista, v dvoch funkčných obdobiach dekan Filozofickej fakulty 
Katolíckej univerzity v Ružomberku (2000 – 2007). Vyštudoval slovenský jazyk a ruský jazyk 
na Univerzite P. J. Šafárika v Prešove, kde aj zostal pôsobiť. Po smrti manželky Zuzany v roku 
1999 odišiel do Ružomberka. Vo svojom literárnom výskume sa sústredil hlavne na osobnosť 
Milana Rúfusa a na reflektovanie súdobej slovenskej poézie a medzivojnovej avantgardy. 
Patril medzi čitateľov a morálnych podporovateľov nášho rodinného časopisu Maňa. Viac 
informácií o jeho živote nájdete v prípade záujmu na webovej stránke zriadenej po jeho smrti 
( www.ku.sk/vasko/). 

Foto: www.ku.sk/vasko/ 
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JE TO O ĽUĎOCH 
(20. ročník festivalu Verím Pane) 

 

Čoraz viac zisťujem, že festival Verím Pane pre mňa nie je ani tak 
o hudbe, ako o ľuďoch, ktorých tam stretnem. O ľuďoch, ktorí sa na chví-
ľu stanú hlavnými postavami javiska, čo pre nich v Námestove vytvoril 
Boh. Dodávajú celému podujatiu takú špecifickú tvár, že bez nich už ani 
nie je možné si to tam všetko predstaviť.  

 

Hlavný organizátor 
Prvým človekom, bez ktorého by festival ani nevznikol 

a ktorý ho organizuje už 20 rokov, je kňaz Juraj Drobný. 
Drobný priezviskom i vzrastom, no veľký duchom. Bez 
neho by sa tá organizačná mašinéria sotva pohla. A bez 
jeho dôvery v Božiu moc by sotva fungovala. V úvodných 
festivalových kázňach sa vždy veľmi čuduje, že sa to zas 
podarilo a že sme tu ☺. Je v neustálom pohybe. Vidíte ho 
raz pred oltárom, raz na javisku, raz v amfiteátri, raz 
v kultúrnom dome... Stíha popri tom všetkom vôbec spať? 
Ktovie. Jeho šťastný úsmev na tvári však prezrádza, že je spokojný s tým, čo sa 
deje. Napokon, hlavným organizátorom, ako hovorí, aj tak nie je on, ale Boh ☺. 

 

Duchovná posila 
Stále duchovné osadenstvo rok čo rok dopĺňa i Ján Knapík, bývalý kaplán UPC 

Prešov, dnes vyučujúci na Teologickej fakulte Katolíckej univerzity so sídlom 
v Košiciach, výpomocný duchovný v UPC Košice a doktorand v odbore pedagogika 
na Prešovskej univerzite. Človek, ktorý nezaháľa. V TV LUX sa spolupodieľa na prí-
prave relácie Čaviareň live. Okrem toho už stihol napísať muzikál Baro(c)kový kláš-
tor a tento rok mu vyšla kniha Krásna, ale krátka o zážitkoch zo základnej vojenskej 
služby. Na festivale kedysi viedol tvorivú dielňu príprava modlitby, v posledné dva 
roky ju vystriedalo duchovné poradenstvo. Jeho špecifický humor, vysoký intelekt 
a dar hovoriť zrozumiteľne a ľahko i o zložitých veciach vytvárajú kombináciu, ktorá 
sa len tak ľahko nevidí ☺.  

 

Bratia nad bratov 
Bratia Michelčíkovci majú síce 

každý inú hudobnú skupinu (Miki 
Credo a Martin April Kvintet), inak 
však na festivale držia spolu – 
v dobrom i zlom ☺. Ich mikrofo-
nický hlas a kultivovaný slovník 
ich priam predurčujú na úlohu 
moderátorov, ktorú si nielen dô-
sledne plnia, ale do nej zaúčajú aj 
nové mladé talenty. V minulosti 
robievali na festivale tzv. MM show, podujatie, na ktoré som sa nikdy nedostala,  
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pretože ľudia vo fronte na lístky stáli už od štvrtej ráno – a počet bol obmedzený. 
Prečo boli toľkí ochotní tak skoro vstať? Možno pochopíte, keď si na internete do 
youtubu zadáte heslo „MM show 2007 – pašie“. Ich humor je taký pohotový 
a jedinečný, že človek už vopred očakáva z ich výstupov kvalitu. A neodchádza skla-
maný. 

 

Metelica 
Jednou z kapiel, ktorá má 

už roky na festivale Verím 
Pane veľký úspech, je Me-
telica, skupina, v ktorej by 
ste okrem dvoch bratov 
našli i nápadité texty 
a hravé melódie. Veď po-
súďte sami: „V Námestove, 
tu je fajn, / lebo sa tu spie-
va, / neváži to ani gram, / predsa je to veľa. / Usmievam sa popod fúz / celkom 
nenápadne,/ aj babky sa dnes modlili, / nech modré z neba spadne.“ (Námestovo) 
Jej textár Miro Šmilňák vedie textársku dielňu (alias tvorivé písanie), ktorej som sa 
zúčastnila už po druhý rok. Je preto pre mňa veľkým obohatením vidieť tak trochu 
do kuchyne tohto textára, do spôsobu jeho myslenia, hľadania inšpirácie 
a námetov. A inak prežívam aj koncerty, keď už viem, čo za ktorou piesňou stojí ☺. 
Aj tento rok urobila Metelica riadne rozšambó, hoci nie na veľkom javisku, ale „iba“ 
na klubovom pódiu. Sála bola nabitá. A nadšenie sa dalo priam krájať ☺.  

 

Tvorivosť na n-tú 
Posledná osobnosť, ktorú spomeniem, je Paľo Danko, tanečník a režisér tanečné-

ho divadla A Tak, inak v „civilnom“ povolaní učiteľ a moderátor TV LUX. Okrem to-
ho, že jeho tanečná dielňa už na festivale dostala prívlastok mučiareň (a napriek 
tomu do nej stále chodí veľa ľudí, ktorí sa dávajú dobrovoľne „mučiť“ ☺), je známy 
aj svojou tvorivosťou bez hraníc. Za tri dni nacvičí so svojimi zverencami také pred-
stavenie, že nám v hľadisku len padajú sánky. Kostýmy vytvorí z hocičoho – novino-
vého papiera či karimatiek, čo je poruke. Vždy to vyzerá efektne a zapadá do kon-
textu. Hoci svoje predstavenia musí najskôr vopred vysvetliť, aby sme ich pochopili, 
oceňujem, že nás učí abstraktnému mysleniu sveta umenia a tanečnej básne. Svo-
jím nákazlivým smiechom a pohotovými poznámkami vytvára ďalšiu špecifickú 
osobnosť festivalu. 

 

Hoci by sa osobností na Verím Pane našlo ešte určite dosť, zostanem pri týchto 
šiestich príkladoch tvorivosti, dobrých nápadov a osobnej charizmy, kvôli ktorým sa 
na festival určite oplatí ísť.  Nie preto, že sú takí výnimoční. Ale najmä preto, že oni 
sa svojimi darmi nebudú vychvaľovať. Budú ich rozdávať. V hlbokej vďačnosti Bo-
hu, ktorý im všetko dal. 

 

Petra Humajová 
Foto: www.gospelfoto.sk 
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RECEPTY 
 

RUŽOMBERSKÝ PERNÍK 
 

60 dkg hladkej múky, 20 dkg práškového cukru, 3 
vajcia, 4 polievkové lyžice medu, 15 – 20 dkg 
„Hery“, 1 vanilkový cukor, 1 čajová lyžička škorice, 
2 ks potlčených hrebíčkov, 1 čajová lyžička sódy 
bikarbóny. Zamiesime cesto a necháme vo fólii 
postáť v chlade 3 hodiny. Potom ho rozdelíme na 3 
diely a rozvaľkáme. Každý diel potrieme slivkovým 
lekvárom, posypeme hrozienkami a sekanými 
orechmi. Cesto  zrolujeme, dáme na vymastený plech, 
potrieme rozšľahaným vajíčkom a upečieme (asi 20 minút v mierne vyhriatej rúre).  

Iná verzia: Cesto rozdelené na 3 diely môžeme postupne rozgúľané na pláty 
ukladať na vymastený plech, natierať slivkovým lekvárom, posypať hrozienkami, 
sekanými orechmi, vrchný plát potrieť vajíčkom a posypať sekanými orechmi. 
 

OVOCNÝ KOLÁČ S TVAROHOM 
 

30 dkg polohrubej múky, 4 žĺtka, 2 polievkové lyžice 
práškového cukru, 15 dkg rozpusteného masla (Helia, 
Hera), štipku soli, 1 ½ dcl mlieka, 3 dkg kvasníc (kvások). 
Všetko spolu vo vandlíku dobre zmiešame (cesto je redšie), 
rovnomerne rozotrieme na vymastený, pomúčený plech 
a necháme 1 hodinu kysnúť. Potom na cesto uložíme 
odkvapkané marhule (slivky), na ovocie hneď navrstvíme 

ľubovoľne ochutenú (menej sladkú) tvarohovú plnku z ½ kg tvarohu a dáme piecť. 
Pred dopečením natrieme na tvarohovú plnku tuhý sneh ušľahaný zo 4 bielkov a 20 
dkg kryštálového cukru, môžeme posypať sekanými orechmi a dáme ešte na chvíľu 
zapiecť.  
 

ORECHOVÉ KOLÁČIKY 
 

42 dkg hladkej múky „špeciál“, 14 dkg práškového 
cukru, 28 dkg „Palmarínu“ (Hera, Helia), 4 dkg kakaa, 2 
žĺtka. Spolu zmiesime, rozgúľame, vykrajujeme kolieska 
alebo mesiačiky a upečieme. Vychladnuté spájame 
nugetou, natrieme ňou aj vrch, jemne pritlačíme do 
sekaných orechov, necháme stuhnúť, potom namáčame 
v čokoládovej poleve: na 10 dkg várovej čokolády 5 dkg 
stuženého tuku „Cera“. Tuk na miernom ohni (alebo nad parou) rozpustíme, 
pridáme polámanú čokoládu a spolu do hladka vymiešame (nie veľmi zohriať).  
 

Recepty vyskúšala a dobrú chuť všetkým želá Filka Petrášová 
Foto: Maťka Humajová 

 

Recepty z predchádzajúcich čísel časopisu MAŇA nájdete na www.casopis-mana.sk  
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Z ARCHÍVU 
 

Prvé literárne pokusy pokračujú... Dnes rubriku Z archívu začneme 
vznešeným poetickým výtvorom dvoch jej redaktoriek. 

 

Maňa – február 1999 
 

Narodeninová 
 

Maňa už dva roky má, 
šampanské sa otvára. 
Štrngajú nám poháriky, 
jeme dobré koláčiky. 
Gratulantov je plný dvor, 
s každým spravíme rozhovor. 
Tortu s dvojkou rozkrojíme, 
dobrých ľudí pohostíme. 
Ale to je všetko klam, 
Popolcová streda zakáže to nám.  
 

(Petra Humajová a Silvia Petrášová, vtedy 14 rokov) 
 

V písaní poézie sme pokračovali aj o rok. Teraz už každá osve ☺☺☺☺:  
 

Maňa, 12.2.2000 
 

Narodeninová 
 

Veríte tomu? My ani nie. 
A čomu? 
Dnes slávime výročie. 
Aké? 
Vy to neviete? 
No veď sa to dozviete. 
Kedy? 
Bárs aj teraz hneď! 
Povieme vám odpoveď! 
Dnes tri roky má naša Maňa. 
Je to ešte len maličká strapaňa. 
No my sa snažíme 
a stále ju lepšíme. 
Silvia píše názov veľký, 
texty píšu ruky Peťky. 
Obrázky nám Maňu zdobia, 
tajničky vám rozum cvičia. 
Pri počítači viac nás sedí, 
Maťo s Maťkou, len to tak letí! 
Laco všetko usporiada. 
Spokojná je redakčná rada. 

 
A potom Ti, teta, Maňu dáme 
a dúfame, že Ťa ňou potešíme.  
 

(Petra Humajová, vtedy 15 rokov) 
 
 
Manine narodeniny 
 
Všetky ploty dnešným ránom 
zakvitajú orgovánom, 
ach, je to len paráda, 
taká jarná záhrada! 
 
Potrápte si redaktori múzy, 
nech mám Maňu plnú krásy, 
všade samé kvetiny – 
veď má narodeniny! 
 

(Silvia Petrášová, vtedy 15 rokov) 
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V tomto čísle sa už našiel aj jeden z prvých literárnych výtvorov Maťky 
Humajovej: 

 

Kaplnka 
 

Igor našiel veľa tehiel a vraví kamarátom: „Kamaráti, mám tehly, postavíme 
kaplnku!“ Kamaráti vravia: „A kde zoberiem sošky?“ „Môj dedko má veľa sošiek!“ 
vraví Igor svojim kamarátom. A začali stavať kaplnku. O niekoľko mesiacov bola 
kaplnka hotová. Igor vraví: „Idem si k dedkovi po sošky.“ A tak Igor chodil každý 
deň so svojimi kamarátmi do kaplnky, kde sa modlili.  

 

(Martinka Humajová, vtedy 8 rokov) 
 

Na to, že Maťka začala chodiť do školy až ako sedemročná a v čase 
napísania tohto príbehu bola ešte len druháčka, to vôbec nie je zlé ☺☺☺☺. Aby 
sme sa však vrátili do čias jej detstva, vo februárovej Mani z roku 2000 sú 
zaznamenané aj jej detské „hefty“: 

 

Maťkine výroky 
 

„Ocko, ty máš brata?“ pýta sa Maťka.  
Ja jej hovorím: „Má, veď sa volá ujo Milan, nevieš?“  
„Ale ako sa on môže na to pamätať?“ 
 

Maťka sa hrala na dvore. Pribehla za starkou a hovorí: „Starká, už sa nechcem 
hrať na dvore, lebo v záhrade je zlodej.“ 

„Len sa choď hrať, veď keď pôjde do dvora, havko mu roztrhá nohavice.“ 
„Ale veď on má iba slipy!“ 
 

Starká meria Maťke miery, aby jej mohla ušiť šaty. Zohne sa a Maťka vraví: 
„Starká, ja ti chytím hlavičku, aby ti nespadla!“ 

 

Zážitok mamičky Evičky z práce 
 

Deti v nemocnici mali na obed šalátovú polievku a hovoria: „My si tie kvetinky 
neprosíme.“  

 

(Rozprávala Petra Humajová, zapísala Silvia Petrášová) 
 

A na dnes by aj stačilo, nemyslíte ☺☺☺☺? 
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Volá žena mužovi do práce: 
- Rýchlo poď domov! Tvoje deti bijú 
moje deti a chystajú sa aj na naše! 

☺ 
Dvaja slovenskí kozmonauti stoja pred 
svojou raketou na Mesiaci. Asi päť minút 
sa na seba bezradne dívajú a po chvíli 
jeden prehovorí: 
- Čo sa na mňa tak pozeráš, ja som 
nezamykal. 

☺ 
Kedy je absolútna hmla? 
Keď policajt sedí na semafore a odtiaľ 
vykrikuje farby. 

☺ 
Prišli manželia do reštaurácie a čašník sa 
ich pýta: 
- Čo si dnes dáte? Máme špeciality 
z kuchyne: krokodílie oko, srnie črevá... 
Manželka skríkne: 
- Ježkove oči! 
Čašník: 
- Dobrá voľba. 

☺ 
Vojde zajac do krčmy a spýta sa: 
- Kto sa chce biť? 
Medveď sa postaví a povie: 
- Ja! 
Zajac na to: 
- Dobre, tak ty budeš so mnou. 

☺ 
Kňaz hovorí na omši veriacim: 
- Budúcu nedeľu budem kázať o lži, 
preto chcem, aby ste si všetci prečítali 
sedemnástu kapitolu Markovho evanjelia. 
O týždeň neskôr sa kňaz na začiatku 
kázne pýta, kto si prečítal sedemnástu 
kapitolu Markovho evanjelia. Všetky ruky 
v kostole sa zdvihnú. Kňaz s úsmevom 
hovorí: 
- Markovo evanjelium má len šestnásť 

kapitol. Takže môžem začať hovoriť 
o hriechu klamstva... 

☺ 
Matka uloží dievčatko späť. O chvíľu sa 
ozve:  
- Mami, ja musím ísť cikať.  
Mamina ju dá vycikať. O chvíľu:  
- Mami, ja som smädná.  
Mamina jej dá napiť. O chvíľu:  
- Mami, mne sa nechce spinkať.  
Na to mama vážne hovorí:  
- Janka, ak ešte raz budem počuť z tejto 
izby slovo mama, tak uvidíš! 
O chvíľu:  
- Pani Nováková... 

☺ 
- Drahý, prečo sa ma už ako kedysi 
nepýtaš, ako sa mám?  
- Drahá, ako sa máš?  
- Ach, ani sa nepýtaj! 

☺ 
Viete, ktoré je najrýchlejšie auto 
slovenských ciest?  
Ávia- vždy na čele kolóny. 

☺ 
Šéf kníhkupectva vo veľkom meste 
vypísal konkurz na podomových 
predajcov. Prihlásil sa aj jeden zajakavý 
muž. Šéf sa ho zdráhal prijať vzhľadom 
na jeho handicap, no on prosil, nech to 
s ním skúsi. Na skúšku ho teda poslal 
predávať Biblie. Po dvoch dňoch sa vrátil 
a oznámil šéfovi, že predal 30 Biblií.  
- Ako ste to urobili, veď v predajni 
predáme mesačne maximálne dva 
kusy?! 
- Vvveľmi jjjednoducho: zaklopal 
ssoomm nnna ddddvere a kkkeď 
nnniekto oootttvoril, sppýýttal ssom ssa: 
Kkúkúpiiitttee sssi Bbibbbiliu, aaaallebbo 
vvám jju pppreččííttaam? 


