
OCENENÉ PRÁCE: 
 

I. kategória: Čestné uznanie 

Timea Hlavinková: Šport je super 
 

 Šport je super 

 Robím tri športy - gymnastiku, atletiku a jazdím na koni. Každý šport je výnimočný niečím 

iným. 

 Gymnastika je výnimočná tým, že gymnastické prvky niekto vymyslel pre gymnastiku, aj 

keď niektoré sú použité aj v iných športoch (napríklad v tanci, parkoure, voltíži, 

krasokorčuľovaní). Na gymnastike som zistila, akú silu má priateľstvo. Pretože jedna moja 

kamarátka chcela chodiť na modernú gymnastiku, ale jej to tam nesedelo, tak sa po dvoch 

mesiacoch vrátila naspäť. Tým chcem povedať, že už som s ňou nebývala, takže som bola 

smutná. Ale už je to zasa tak, ako to má byť. Samozrejme, že svoje kamarátky rešpektujem, 

ale rešpektujem aj ostatných.  

 Atletika. Atletika je vlastne základ všetkých športov, pretože beh, skok, hod, šprint... sú 

teda veci, ktoré by mal každý športovec ovládať. Tým je atletika výnimočná a jedinečná. 

V porovnaní s gymnastikou na atletike nemám veľa kamarátov. Kamarátim sa tam iba 

s jedným chlapcom zo škôlky, spolužiačkou, a občas prehodím slovko aj s pár ďalšími 

dievčatami. Chodí tam jedno nemotorné dievča, ktoré sa za všetko rozplače. Snažím sa 

rešpektovať ju, ale to nejde.  

 Jazdenie na koni je zaujímavé. Na tomto športe je výnimočné to, že v nie veľa športoch si 

tvoríš vzťah so zvieraťom, ale v tomto áno. Nikdy nechcem bičovať koňa. Ani mne by sa totiž 

nepáčilo, keby sa mi nechcelo, a niekto by ma bičoval, aby som išla rýchlejšie. 

 

 

II. kategória: 1. miesto 

Kristína Krasňanová: Začalo sa to zmrzlinou... 
              

     Bežím ako o dušu. Sú mi  v pätách! Nemôžem sa vzdať! Musím byť rýchlejšia ako oni. 

Dám to! 

     Zvláštne. Čím dlhšie bežím, cítim menšiu únavu. Zdá sa mi, že som im unikla.  Spomalím 

a obzriem sa za seba. Nikde nikto. Som rýchlejšia! Utiekla som im. Vyhrala som! Cítila som 

sa ako po pretekoch. Len škoda, že v cieli ma nečaká nadšené publikum a stupeň víťazov. 

Zaslúžila by som si to. 

     Zadýchaná si sadám na obrubník chodníka. Chvíľu premýšľam, čo urobím, keď mi zrazu 

ktosi zozadu zakryl oči. Začalo mi búchať srdce, ako pred chvíľou, keď som upaľovala 

ulicami mesta. „Hádaj, kto je?“ Uľavilo sa mi, keď som spoznala známy hlas. Veronika. Moja 

najlepšia kamoška. „Prosím ťa,  čo tu robíš?" Akoby som čakala na túto otázku a všetko som 

jej jedným dychom „vysypala“. 

     O tom, ako ma začali pred domom otravovať siedmaci a zapárali do mňa, ako som sa 

nedala a jednému z nich som na  nos prilepila kornút so šmolkovou zmrzlinou. Veronika sa 

rozosmiala. A ja tiež, keď som si predstavila toho chalana s nosom modrým od zmrzliny. 

„Vieš, a potom som sa rozbehla, oni sa pustili za mnou a ja som sa im snažila utiecť. A 

podarilo sa. Dobehla som až sem.“ „A boli aspoň pekní?“ zaujímalo ju. No to je celá ona! 

Mne išlo o život a ju zaujíma toto. Ale vlastne... boli. Boli pekní, hlavne ten s tým modrým 

nosom. Vlastne sa mi páčil. Občas som ho stretla na chodbe školy. 

     Chvíľu sme spolu kráčali a pri ich dome sme sa rozlúčili. „Tak ahoj, už musím ísť.“ „Veď 

aj ja.“ Cestou sa mi v hlave preháňali myšlienky o tom všetkom. Z premýšľania ma 

„prebudil“ pohľad na hlúčik chalanov, ktorých som už z diaľky zbadala pred naším vchodom. 

Po tele mi prebehli zimomriavky. Sú to oni. Čo ak ma zbijú?  Pridala som do kroku a blížila 



sa k nim. Postavili sa mi do cesty. „Bola si vážne dobrá!" povedali takmer zborovo. „Na 

šiestačku to bol parádny výkon!“ Pozrime sa, tak oni vedia, že som šiestačka... Bitka sa asi 

konať nebude. 

     „Čau, bežkyňa!“ rozlúčili sa a odišli. Zostala som iba ja a chlapec s „modrým nosom“.  

„Nešla by si na zmrzlinu? Pozývam ťa." „Na šmolkovú?“ Obaja sme sa rozosmiali. O chvíľu 

sme už sedeli (ja s jablkovou, on s čučoriedkovou) na múriku v parku a hompáľali nohami. 

Rozprávali sme sa, ako keby sme sa poznali už veľmi dlho. Také super to nebolo možno ani s 

Veronikou.  

     „A čo robíš zajtra?“ Nemôžem mu predsa povedať, že mám spev a že sa musím učiť na  

písomku z matiky. „Nemám nič. Prečo?“ „No, myslel som, či sa neprídeš pozrieť na štadión. 

Mám tréning.“ Neodmietla som a bola som zvedavá. Nedalo sa mi zaspať a myslela som iba 

na to, kedy  ho opäť uvidím. 

     Keď som prišla, tréning sa už začal. Všetci sa rozcvičovali a ja som sa celý čas pozerala na 

šikovných mladých atlétov, chlapcov i dievčatá, ako počúvajú rady trénera a plnia jeho 

pokyny. Bol tam aj „šmolko“, vlastne Martin. Zakýval mi a venoval sa rozcvičke. Tréner sa 

nezaujímal o to, kto som a mne to tak vyhovovalo. No o chvíľu ma požiadal, či by som 

nezabehla po kužele, ktoré boli na opačnom konci atletickej dráhy. Keď som sa vrátila, 

skonštatoval: „Držanie tela máš dobré, musíme vylepšiť dýchanie a prácu rúk. A nabudúce si 

prines poriadnu obuv,“ zasmial sa a pozrel na moje sandále. „Nabudúce?“ nechápavo sa 

pýtam. „Áno, na budúci tréning. Hej, Martin! To je to  dievča, o ktorom si mi hovoril pred 

tréningom?“ Martin na mňa žmurkol. To je teda pekné sprisahanie, pomyslela som si.  

     A tak som si vymenila hodinu v zuške, lebo chcem chodiť aj na atletiku. Prvý tréning som 

celkom zvládla, ale s mojou kondíciou to veľmi slávne nebolo. Už po polhodine som 

vyplazovala jazyk ako sesternicin buldog. Tréner má síce po tréningu pochválil, ale to hovorí 

zrejme každému, aby ho povzbudil. Potom sa ma opýtal, či by som si nechcela vyskúšať na 

budúcu sobotu moju prvú „šesťdesiatku“. Moje prvé atletické preteky skončili druhým 

miestom. Nechýbal ani stupeň víťazov a ja na ňom. 

     Tréningy ma bavili čoraz viac a čoraz viac som sa zlepšovala v rýchlosti i v technike behu. 

Vždy som sa tešila aj na ostatných členov oddielu, lebo popri drine tam bola vždy aj psina. S 

Martinom som sa stretávala často. Naše priateľstvo mi pomáhalo. Na tréningoch i mimo nich. 

Už sme o sebe vedeli skoro všetko, ale aj tak sme si stále mali čo povedať. 

     Za tri mesiace môjho nového športového života som sa výrazne zlepšila. Boli dva dni pred 

dôležitými pretekmi. Tréner do mňa a Martina vkladal nádeje. Po tréningu sme išli na 

zmrzlinu. Sadli sme si na ten istý múrik ako prvý raz. Myslela som na to, ako som vtedy 

utekala pred chalanmi, ako som sa bála, že má dolapia, aj na prvý tréning, aj na to, aký je 

tréner prísny, ale priateľský ku každému. 

     „Neboj, to dáš!“ povzbudzovali sme sa pred štartom. „Pripraviť sa, pozor..." Vyrazila som 

na trať a v duchu som si uvedomovala rady trénera... bež vzpriamene, trochu sa nakloň, 

správne dýchaj... Toto malo iste na mysli aj ďalších sedem dievčat, ktoré spolu so mnou 

bežali na atletickej dráhe. „Kika, ideš!“ počula som Martinov hlas. To mi dodalo silu. 

Nasadila som tretiu kozmickú a ...  Bola som v cieli. Žeby som vyhrala? 

     Tento príbeh má dva šťastné konce. Vtedy vyhral aj Martin. Rozbehla som sa oproti nemu 

rovno do náručia. Naše poctivé tréningy sa oplatili. Obidvaja sme sa ocitli na stupni víťazov. 

A po pretekoch sme si sadli na náš múrik, jedli sme zmrzlinu, hompáľali nohami a rozprávali 

sme sa tak ako vždy... 

 

 

II. kategória: 2. miesto 

Nina Očadlíková: Výnimočnosť športu 
 

     Dnes ma  čakal prvý basketbalový zápas. Tréneri ma vybrali, no žiadne skúsenosti som 

ešte nemala. Naši tréneri dokážu byť poriadne prísni. Trocha som sa obávala, aby som ich 

nesklamala, čo keď mi niečo nevyjde, čo keď... Toto všetko ma prenasledovalo.  

     Keď som sa pozerala na zápasy, zdalo sa to celkom jednoduché. Veď to poznáte! Tréneri 

nám vždy vštepovali, že musíme spolupracovať, musíme sa navzájom rešpektovať. Srdce mi 



bilo, ale v kútiku mysle som sa veľmi tešila, lebo som vždy chcela hrať basketbal. Konečne sa 

mi splní sen! 

     Vošla som so spoluhráčkami do piešťanskej haly. Bol to super pocit! Diváci tlieskali a ja 

som pocítila akúsi zodpovednosť, že nemôžem sklamať. Vydám zo seba čo najviac! Pokúsim 

sa o to! Ktovie nad čím rozmýšľali tí ostatní? Možno vôbec o ničom, možno nad víťazstvom, 

nad prehrou... 

      Zápas sa začal a nastal pohyb po ihrisku. Nohy som mala oveľa ťažšie ako na tréningu. 

Tréneri mali pravdu - keď netrénuješ poctivo, klameš sám seba! Spomínam si na ich slová a 

priznávam, že párkrát som si tiež situáciu na tréningu zjednodušila. Už to robiť nebudem!  

    Dostávam loptu, ktorú sa pokúšam hodiť a ... Vypadla mi. Čakám na nahnevané tváre 

dievčat, ale ony sa usmiali. Že neva, hráme ďalej. Potešila som sa  a o to odvážnejšie som sa 

rozbehla. Napriek tomu, že sa mi hru podarilo pokaziť, Laura mi prihrala loptu. Dôverovala 

mi! Nemyslela na seba, dala mi šancu. Oplatilo sa!! Úplne mi to vyšlo! Aj tréner sa potešil. 

Jeho úsmev  bol pre mňa ako hnacia sila. Trénerka dokonca od radosti zatlieskala. 

     Zápas bol náročný, no napokon sa nám ho podarilo vyhrať. Mali sme šťastie! Šport je 

niekedy aj o šťastí, lebo aj naše súperky hrali výborne. Nečudo, že boli smutné a sklamané. 

Mali za sebou hodiny tréningov, množstvo prepotených tričiek a zaslúžili si naše uznanie. 

Spoločne sme sa objali a tešili na ďalšie stretnutia. 

     V našej šatni bola výborná nálada. Najlepšia hráčka nášho družstva bola Laura, ktorá 

zaznamenala jedenásť košov. Mne sa podarilo dať šesť. Aj vďaka nášmu kolektívu, ktorý ma 

prijal a po prvom neúspechu mi opäť dal šancu.  

     Náš kolektív je výnimočný, pretože má skvelú trénerku a úžasného trénera. Sme ako 

rodina. Zdena Olšanská a Martin Takáč nás usmerňujú a vysvetľujú nám nástrahy 

chvíľkového úspechu.  Spolupracujú s našimi rodičmi, spoločne analyzujeme naše úspechy, aj 

neúspechy. Navzájom sa rešpektujeme, dôverujeme si, lebo iba súhra týchto vlastností nám 

môže zabezpečiť zdravú budúcnosť. Nie je dôležité vyhrať, je dôležité tešiť sa z pohybu, 

priateľstva, pekných zážitkov, pretože šport by mal ľudí spájať, inšpirovať, aby prekonali 

akékoľvek nástrahy, ktoré doba prináša. Takže, športu zdar! 

 

 

II. kategória: 3. miesto 

Mirka Jalčáková: Gól s protézou 
 

     Milan a Teo sa poznali od škôlky. Chodili do jednej triedy, takmer každý deň sa 

navštevovali a všetko robili spolu, začo ich niektorí prezývali „dvojčatá“. Taktiež obaja 

obľubovali futbal. Dvakrát do týždňa mali tréning, domov chodili na bicykloch a cestou 

všeličo rozoberali.  

     Tak aj v jedno popoludnie Milan, v dobrej nálade ako vždy, kľučkoval medzi chodcami, 

neustále sa obzeral dozadu za Teom a nadšene rozprával o nejakej počítačovej hre. 

      Teovi nebolo veľmi do reči. Dnes mal zlý deň. V triede sa pošmykol na mokrej dlážke, na 

ktorú nejaký dobrák vylial kolu a neutrel to za sebou. Bol od toho celý lepkavý a všetci sa 

smiali, ešte aj Aneta, podľa neho najúžasnejšie dievča v triede. A na tréningu naňho tréner 

vrieskal, lebo prekopol ihrisko a loptu prešlo smetiarske auto. 

     Vliekol sa na bicykli za Milanom a jedným uchom počúval čo hovorí . Všimol si, že 

premávka zhustla a Milan častejšie pozerá naňho ako pred seba.  

      „...a štrnásty level som zdolal na prvýkrát,“ rozprával Milan. „To sa podarí málo komu. 

Mimochodom, tréner povedal, že nás dá hrať na ten veľký futbalový turnaj v máji.“  

     „ Ty sa hlavne sústreď na jazdu,“ zahriakol ho Teo. „ Takmer si zrazil mladú mamičku 

s dieťaťom a na cestu sa vyrútiš, ani nepozrieš naľavo a napravo.“   

     „ Neboj sa, starec, dám si pozor,“ sľuboval Milan. O chvíľu však zišiel z chodníka takmer 

pod kolesa čierneho mercedesu. Teo však včas potiahol za bundu. Vodič nahnevane zatrúbil 

a išiel ďalej. 

     „ Sedel si si na ušiach, keď som ti hovoril, že máš byť opatrný? Už mohlo byť po tebe!“ 

Vyčítal Teo Milanovi.  



     Milan sa dookola ospravedlňoval a snažil sa jazdiť opatrnejšie. Keď však prišli na ulicu, 

kde už nebolo toľko áut, pomyslel si, že tu už to nebude nebezpečné. Vyšvihol sa na zadné 

koleso a chcel prejsť cez cestu. Nevšimol si však auto, ktoré sa vyrútilo zo zákruty.  

      Teraz už ani Teove rýchle reflexy nemohli zabrániť tomu, čo sa stalo... Boli to dva 

okamihy. V jednom Milan jazdil na zadnom kolese a v druhom ležal na ceste pred sivým 

BMW- kom v kaluži krvi. 

      Pre Tea to bola chvíľa, na ktorú nezabudneme do konca života. Nevnímal ani BMW, 

úplne rozbité, ani šoféra, ktorý trasúcim hlasom volal sanitku, ani zbiehajúci sa ľud. 

    Rýchlo zliezol z bicykla a pribehol k Milanovi. Trasúcimi rukami nim zatriasol a zúfalo si 

želal, aby sa pohol, aby niečo povedal. Milan našťastie dýchal.  

     O chvíľu prišla sanitka a naložila Milana na nosidlá. Zobrali aj Tea. Ten si vždy prial 

niekedy sa voziť v sanitke, no teraz z toho nemal nijaký pôžitok. Teraz myslel len na jedno: 

bude Milan žiť? 

    Čo keby Milan... Túto myšlienku hneď zahnal. Veril, že Milan prežije. Aspoň dúfal. 

       V nemocnici Milana odviezli na oddelenie a Tea sa spýtali na kontakt na Milanových 

rodičov. Teo bol rád, že túto správu nemusí Milanovým rodičom oznámiť on. Asi o pol 

hodinu prišli. Teo ich nikdy nevidel takých smutných. Položili Teovi pár otázok, potom si 

sadli a navzájom sa utešovali.  

      Minúty ubiehali, Teovi sa však zdalo, že to boli hodiny. Konečne z ordinácie vyšiel lekár. 

Všetci napäto čakali, čo im povie, pripravení na najhoršie. Lekár sa však na nich usmial 

a povedal: „ Chlapcov stav je veľmi vážny, ale bude žiť.“  

    Tieto jednoduché slová urobili zo skľúčených smutných ľudí stelesnenia radosti a nádeje. 

Teo pocítil, ako mu kameň, čo kameň- balvan spadol zo srdca a radostne zajasal. Milanov 

otec sa od úľavy rozplakal a mama vydýchla: „ Chvalabohu.“  

    Milan podstúpil operáciu, ktorá mu veľmi pomohla. Zo dna na deň sa jeho stav zlepšoval, 

prišil však o nohu. 

    Teo Milana navštevoval, kedy sa len dalo a krátil mu dlhé chvíle v nemocnici. Milan bol od 

nehody dosť zamĺknutý a Teo a dovtípil prečo.  

     „Je to divné byť po stehno bez nohy, však?“ Spýtal sa raz. „ To je,“ presvedčil Milan.    

„Chcel by si sa postaviť na nohy a zistíš, že môžeš len na jednu, lebo druhú nemáš.“ Trpko sa 

zasmial. „Do konca života zo mňa bude invalid. Nebudem môcť sa bicyklovať, hrať futbal, ba 

ani normálne chodiť. V škole ma budú nazývať „kripel“  alebo niečo horšie. Mám sa na čo 

tešiť,“ povedal ironicky.  

     „Ale uznávam, že si za to môžem sám. Mal som ťa vtedy poslúchnuť.“  „ Nepreháňaj,“ 

utešoval ho Teo. „ Len čo sa ti noha, teda vlastne kýpeť zahojí, dajú ti protézu a budeš 

fungovať ako pretým. Aj na ten turnaj stihneš ísť, na ktorý si sa tak tešil.“ 

 „Nie  je to také jednoduché, “povedal Milan smutne .“Protézy sú dosť drahé, nemáme na 

nich. Vieš dobré, že nás je päť súrodencov, splácame hypotéku za dom. „  

 „A čo poisťovňa?“ 

  „Poisťovne protézy nepreplácajú, iba tie začiatočné, aby si kýpeť zvykla. A aj tak si 

protézu môžem nasadiť až po šiestich mesiacoch po amputovaní a nestihnem trénovať na 

turnaj.“ 

 „Ale veď je september  a turnaj je až v máji, tak čo stresuješ. A protézu ti zoženieme, neboj 

sa!“ 

 „A ako? Vykradneš banku?“ 

 „Niečo už vymyslím.“ 

 Teo naozaj rozmýšľal a do večera už mal pripravený plán. Hneď sa aj poradil s rodičmi a 

začal konať. O pár týždňov prišiel za Milanom s dobrými správami:  

 “Ahoj, Milan! Mám novinku, budeš mať protézu, “vykrikoval nadšene. 

 „Vyrezal si mi nejakú z dreva?“ 

 „Nie. Budeš mať normálnu . Tú najlepšiu akú som našiel.“ 

 „Pozri, Teo, dnes nemám náladu na žarty. Odkiaľ by sa ti podarilo zohnať toľko peňazí? “ 

 „Urobil som zbierku.“ 

 „Čože si?!“ 



 „Najprv som napísal primátorovi čo a ako, vypýtal si povolenie a na námestí som si 

postavil stan a niečo som vyzbieral.“ 

 „A to ti akože ľudia len tak dávali peniaze?“ 

 „Spočiatku mi nechceli veriť, samozrejme. Ale keď som ukázal povolenie od primátora a 

podrobne som opísal tvoj príbeh, boli celkom štedrí.“ 

 Milan neveril vlastným ušiam. Azda sníva? Chvíľu zízal na Tea. Nakoniec sa zasmial. 

 „Ty máš teda nápady za všetky drobné. Vďaka kamoš. Máš to u mňa.“ 

 Teo len pokrčil plecami.“ Kamoši si predsa pomáhajú, nie?“ 

 Prešlo však veľa mesiacov liečenia, kým bol Milan úplne v poriadku.  

 Na konci marca Milan protézu naozaj dostal. Hneď v ten deň ho Teo navštívil. 

 „Tak už ju máš. Skús ma postaviť.“ 

 Milan ma postavil.“ Hneď sa cítim istejšie, „usmial sa. “Ale...nevyzerám v tom trochu blbo 

? Malé deti sa ma budú báť.“ „Vyzeráš skvelo. A malé deti ťa budú zbožňovať. Hlavne malí 

chlapci. Povieš im, že sa meníš na transformena a bude!“ 

 Milan sa s protézou pod Teovým dozorom postupne naučil chodiť. Neskôr ho Teo vyzval, 

aby zrýchlil. O niekoľko dní zase a zase. Až sa naučil behať. 

 Na konci apríla, keď si dali preteky a Milan vyhral, navrhol Teo: 

 „Nespýtame sa trénera, či ťa už nevezme do futbalového tímu?“ 

 „Môžeme.“ 

 Na druhý deň v škole zaklopali na dvere trénerovho kabinetu. Tréner otvoril.  

 ,,Čo si prajete, chlapci?“ 

 Ozval sa Milan: ,,Pán tréner, naučil som sa behať s protézou. Nemohli by ste ma znovu 

zapísať do tímu?“ 

 ,,Je mi ľúto Milan, ale pre tvoje, uhm, zranenie ťa nemôžem zobrať“. Dvere sa zabuchli. 

Milan a Teo ostali bezradne pred kabinetom .“Čo teraz ?“ spýtal sa Milan. 

 ,,Veľmi by si chcel hrať?“ spýtal sa Teo. 

 ,,Áno ,“ horlivo prikývol Milan . 

 ,,Môžem ťa cvičiť na sídlisku,“ navrhol Teo. ,,Každý deň po škole prídem po teba.“ 

 Ukázalo sa, že Teo je výborným trénerom. Dával Milanovi rôzne cviky s loptou a beh, ako 

na normálnom tréningu. Niekedy zavolal chalanov zo sídliska, aby si zahrali futbal.  

Milan sa znovu dostal do formy. 

 V polovici mája tréner zháňal hráčov do družstva na turnaj. Milan sa prihlásil, že chce ísť 

tiež. Tréner sa len zachmúril, bolo vidieť, že rozmýšľa. Nakoniec povedal:  „Veľa dobrých 

futbalistov ochorelo, teraz potrebujem každého hráča. Naozaj sa na to cítiš, Milan?“  

 „Cítim,“ odpovedal Milan isto.  

 „Tak potom vitaj v klube,“ povedal tréner a podal Milanovi informovaný súhlas. 

V deň D nastúpilo na turnaj osem družstiev. Tréner vidiac, že zostava tím Červených dravcov, 

teda jeho tím, nie je veľmi silná a dokonca majú „malého hendikepovaného hráča,“ v duchu 

sa pripravil na všetko. „ Chlapci, keď odtiaľto vezmeme medailu, pijeme,“ sľúbil svojim 

zverencom.  

 Turnaj sa začal. Družstvo Červených dravcov nehralo až tak zle, ako si tréner predstavoval. 

Jeden zápas vyhrali a dva remizovali, čo stačilo na postup zo skupiny. Potom však úplne 

pokazili zápas proti družstvu FC Mierová, čo znamenalo, že stratili možnosť prvého 

a druhého miesta. Dostali sa však do boja o bronzovú medailu proti Modrým krysám. 

 Začalo sa to výborne. V prvom polčase strelili dva góly. V druhom polčase sa však karta 

obrátila. Súper vyrovnal a nebezpečne útočil na bránu. Asi tridsať sekúnd pred koncom získal 

rohový kop. Keby Modré krysy teraz dali gól, znamenalo by to pre nich takmer istú výhru.  

Kop sa im našťastie nepodaril. Brankár Červených dravcov odkopol loptu preč. Pristala rovno 

pred Milanom, ktorý stal na stredovej čiare. Ten bol chvíľu taký prekvapený, že nevedel, čo 

má s tou loptou robiť. Začul však Tea, ktorý zo striedačky naňho z plných pľúc vyrevoval: „ 

Poď Milan, to dáš!“ To mu dodalo silu a sám svojim krivkavým behom obkľučkoval 

záložníka aj obrancu.  

 Už len jeden obranca! Nakoniec sa radšej rozhodol vystreliť na bránu. No keď kopol, práve 

vtedy kopol do lopty aj súperov obranca. Lopta vyletela do vzduchu a Milan sa podkopol. 

Jeho družstvo zastonalo. Vyzeralo všetko stratene. Milan však využil poslednú šancu urobil 



„nožničky“. Pri padaní sa otočil chrbtom k zemi a „protézovou nohou“ kopol loptu do 

vzduchu smerom dozadu na súperovu bránu a spadol na zem. Chvíľu bolo ticho. Nakoniec 

Milanovo družstvo začalo kričať: „ Gól!“ 

 Milan sa pozbieral zo zeme a obzrel sa. Uvidel brankára rozplešteného na zemi a loptu 

v rohu brány. Od radosti zajasal. „Dokázal to“! Oproti nemu sa rozbehli spoluhráči 

s radostným revom, blahoželali mu a potľapkávali po pleciach. „ Vedel som, že to dokážeš! 

Kopol si tam tú loptu tri sekundy pred koncom,“ chválil Milana Teo. Milan ho objal. 

„Ďakujem ti, Teo,“ zašepkal. „Za všetko. Bez teba by som to nedokázal. Sedel by som niekde 

na vozíčku. Teba by mali chváliť, nie mňa.“ 

 Teo pokrútil hlavou. „Mne stačí ta bronzová medaila. Keby si ty naozaj nechcel, ani ja by 

som s tebou nič neurobil. 

 Zapamätaj si: „Keď si budeš niečo veľmi želať a poctivo na tom pracovať dosiahneš to, 

nedovoľ, aby ti chýbajúca noha zabránila rozvíjať tvoj talent.“ 

 „Budem si to pamätať,“ sľúbil Milan s úsmevom. 

 

II. kategória: Čestné uznanie 

Katarína Saláková: Rešpekt 
 

Každý z nás je výnimočný, 

niekto spevom, iný tancom, 

niekto je zas vytrvalcom. 

Niekto v športe vyniká, 

cvičí, maká, preteká. 

 

Tí najlepší z najlepších 

stretajú sa vospolok, 

by si sily zmerali 

a medailu získali. 

 

Priatelia sú veru všetci 

aj tí plavci, aj tí bežci. 

Zaslúžia si obdiv náš, 

rešpekt, úctu budia v nás. 

 

 

III. kategória: 1. miesto 

Nicol Hátasová: Môj splnený sen 
  

     Nadišiel deň „D“. Presne o siedmej ráno mi zazvonil budík a ja som vedela, že tento deň 

bude výnimočný. V ten deň sme so slovenskou výpravou odchádzali na olympiádu do 

Pjongchangu. 

Poslednýkrát som si skontrolovala, či mám všetky veci, predovšetkým korčule. Rozlúčila som 

sa s rodinou a ani som sa nenazdala, sedela som v lietadle na ceste do Južnej Kórei. Let 

ubehol rýchlo a do pár hodín nás ubytovali v dedinke pre športovcov. 

    Prvé dva dni mi ubiehali veľmi pomaly. Bola som nervózna z každého stretnutia s inými 

športovcami. Väčšinou boli starší a skúsenejší, takže boli lepšie pripravení na každú situáciu. 

Na prvom tréningu som si pripadala ešte menšia ako doteraz. Čo ak spadnem? Čo ak sa mi 

nejaký skok nepodarí? Našťastie som sa po pár otočkách uvoľnila a užívala som si každú 

minútu na ľade. 

     Tréning ubehol príliš rýchlo. Kráčala som k východu štadióna a vtedy sa stalo niečo, čo 

som vôbec nečakala. Pribehla ku mne malá útla dievčina a milo sa na mňa usmiala. 

Predstavila sa ako Alina, krasokorčuliarka z Ruska. Zavolala ma, aby som s ňou a ďalšími 

dievčatami išla na prechádzku. Od toho dňa sme vždy ako partia chodili niekam von a už som 



si nepripadala ako cudzia... Spriatelili sme sa a ja som pochopila, čo myslel tréner tým „ak raz 

pôjdeš na olympiádu, už nebudeš chcieť odísť...“ 

    Po pár dňoch nastali komplikácie. Rozpisy našich tréningov sa prekrývali s 

rýchlokorčuliarskymi  a mali sme menej času na tréning. Organizátori problém nevyriešili, 

hádky medzi krasokorčuliarmi a rýchlokorčuliarmi sa stupňovali. S blížiacim sa začiatkom 

súťaží sme pochopili, že takto to ďalej nepôjde. Ak má niečo fungovať, je k tomu potrebné 

rešpektovať aj iných. Upravili sme si rozpisy a tréningy boli hneď vyrovnanejšie. Takto som 

si našla priateľov aj z iných disciplín, s ktorými nás spájala láska ku korčuľovaniu. 

     Konečne som stála v šatni a pripravovala som sa na svoje prvé olypijské vystúpenie. 

Smaragdovozelené trblietavé šaty mi nádherne obopínali pás a korčule boli dokonale 

nabrúsené a vyleštené. Cítila som sa ako princezná z rozprávky.  

     Nadišiel môj čas. Zhlboka som sa nadýchla a vyšla som na ľad. V hľadisku som hľadala 

nejakú známu osobu, ktorá by mi dodala sebavedomie. Zrazu som uvidela všetkých, ktorých 

som potrebovala. Z tribúny na mňa mávali rodičia a sestra, pri mantineli stál môj tréner, ktorý 

sa na mňa povzbudivo usmieval. Najväčšiu sebaistotu mi však dodali ľudia, s ktorými som sa 

v predchádzajúcich dňoch spriatelila. Len tam tak stáli a veselo sa na mňa usmievali. Vtedy 

som pochopila, prečo som tu. Cítila som sa tak výnimočne. Pripravila som sa, poslednýkrát 

som sa usmiala a hudba začala hrať. Celý krátky program prebehol presne tak, ako som ho 

celé tie mesiace trénovala. Ani jedna chyba. 

     Posledný dvojitý axel a ja som ladne ako srnka dopadla na ľad. Všetci tlieskali a pískali. 

Bol to najlepší moment v mojom živote, aj keď môj výkon nebol dostatočný na to, aby som sa 

umiestnila. Lenže v ten deň som získala viac, ako keby som dostala medailu. V ten deň som 

získala pocit výnimočnosti a nových priateľov, ktorých by som nikdy za nič nevymenila. 

 

 

III. kategória: 2. miesto 

Laura Kravcová: Športom k ľudskosti  
 

Výnimočnosť srší z dobrého človeka,  

priateľstvo je potreba odveká.  

Milujme život so všetkým, čo k tomu patrí 

a na pretekoch počkajme, kým odrátajú jeden, dva, tri. 

 

Nepotkýňajme sa navzájom so súperom,  

veď aj on je našim priateľom. 

Byť druhý predsa nie je prehra, 

nevíťazí len ten, kto vôbec nehrá. 

 

Drina spolu s disciplínou tvoria pár,  

nezabúdajme, že najmä zdravie je ten podstatný dar. 

Rešpekt nech tvorí súčasť tvojej bytosti, 

nezabúdaj na charakter a nedolám iným kosti. 

 

Každý z nás sa narodil preto, aby žil. 

Priateľom buď všetkým – aj tým, čo nemajú dosť síl. 

Ak ti osud štedro nadelil,  

bola to skúška – či by si sa podelil. 

 

Športom k zdraviu si cestičku vymeraj, 

na to pozitívne sa v živote zameraj. 

Lopta, zdvih, švih, kotúľ, premet, 

láska k blížnemu je v živote ten najťažší predmet. 

 

Buď človekom takým, na akého tento svet čaká.  

Rozdaj seba, lásku, plň si sny a rob, čo ťa láka. 



Rozbehni sa za svojim cieľom celým srdcom, 

nezastavuj, nepodliehaj, vstaň vždy smelo! 

  

 

III. kategória: 3. miesto 

Marek Jaroš: Štyri nohy 
 

     Mám štyri nohy. To by mohlo naznačovať, že som rýchlejší, než ostatní. Opak je však 

pravdou. 

 Mojimi ďalšími dvoma nohami sú dve francúzske barly, ktoré sú mojou neoddeliteľnou 

súčasťou, rovnako aj invalidný vozík. O nejakej rýchlosti alebo vrtkosti nemôže byť teda v 

mojom prípade ani reči. 

     Napriek tomu rád sledujem rýchlych a obratných ľudí. Nenechám si ujsť športové prenosy, 

kde sa môžem v duchu stotožniť so športovcami predvádzajúcimi svoju šikovnosť, rýchlosť a 

výkonnosť. Často povzbudzujem aj svojich spolužiakov a kamarátov pri rôznych športových 

hrách a súťažiach. Som pasívnym divákom, no vraj skvelým fanúšikom. 

    Podobná situácia nastala v jednom rodinnom tábore, kde sme mali v rámci popoludňajšieho 

programu pripravené  rôzne športové súťaže. Už počas predchádzajúcich dní som sledoval 

svojich rovesníkov pri ich vyvádzaní a rôznych športových aktivitách. Vynikal medzi nimi 

Matej – chlapec, ktorý bol zo všetkých najrýchlejší a najšikovnejší. Aj teraz bol mojím 

favoritom. Vedel som, že túto súťaž, v ktorej bola dôležitá rýchlosť a obratnosť, určite vyhrá. 

Uvedomovali si to aj ostatní a videli v ňom ťažkého súpera. 

     Súťaž bola zábavná – bolo treba čo najrýchlejšie prebehnúť vyznačeným terénom a pritom 

pozbierať čo najviac stužiek rozvešaných po okolitých stromoch a kríkoch. 

Všetci sa postavili na štart. Ja som sedel neďaleko štartu na invalidnom vozíku a tešil som sa 

na dobrú zábavu a napätie, ktoré zažijem pri povzbudzovaní mojich kamarátov.  

     Rozhodca zdvihol ruku a vložil si do úst píšťalku, ktorou mal ohlásiť štart. Zrazu sa stalo 

niečo nečakané. Matej sa v poslednej  chvíli otočil smerom ku mne. Schytil môj invalidný 

vozík a postavil sa so mnou na štart. Vtom zaznel zvuk píšťalky. Matej mnou trhol a vyrazili 

sme po nerovnom teréne. Po niekoľkých metroch sme natrafili na prvý krík, na ktorom bola 

zavesená červená stužka. Bola pomerne nízko, takže som ju bez problémov mohol zobrať. 

Dobehol nás chlapec, ktorý už „náš“ krík nestihol obrať, preto bežal ďalej.  

     V diaľke sme videli viať dve farebné stužky, no tie už boli na pomerne vysokom  strome. 

Poháňal som Mateja, aby pridal, aj keď to so mnou  nadhadzovalo ako v miešačke a v istých 

momentoch som mal pocit, že vyletím z vozíka a ostanem visieť na nejakom strome ako tá 

stužka. Bol to však neskutočný adrenalín, aký som doposiaľ nezažil. Za zákrutou, v ktorej ma 

takmer vyhodilo z vozíka sme zbadali druhý strom so stužkami. Za chrbtom sme počuli 

približovať sa ďalších chlapcov. Myslel som si, že Matej strom obíde a pôjdeme ďalej nájsť 

nejaký nižší krík. Matej pri strome však zastal a začal na neho liezť. Išlo mu to veľmi dobre. 

Ja som ho navigoval, kde má vhodný konár, na ktorý môže stúpiť. Keď už bol takmer 

navrchu, zistil, že sú tam až tri stužky. Bez problémov ich dokázal zvesiť a ani som sa 

nenazdal a o malú chvíľu bol niekoľkými skokmi ako veverička opäť pri mne. Bol to dobrý 

úlovok – tri stužky pri jednom zastavení. No chlapci, ktorí boli za nami nás zatiaľ obehli. 

Preto sme museli opäť šliapnuť na plyn. 

     Pred nami sa ukazoval strmý kopec. Vyzeralo to tak, že moja účasť v súťaži sa skončila. 

No Matej sa nevzdával. Poriadne sa zaprel a začal ma tlačiť hore kopcom. Mal som z toho 

zmiešané pocity. Na jednej strane túžba pokračovať, no na druhej strane obavy o našu 

bezpečnosť. Za sebou som cítil Matejov zrýchlený dych. Prudko dýchal, ba až fučal na môj 

krk. No boli sme už v hornej polovici kopca, takže už len nejako vydržať. Pomáhal som 

Matejovi ako som len vedel. Zaberal som rukami do kolies ako divý.  

     Konečne sme zastali na vrchu kopca. Museli sme si oddýchnuť. Bola to riadna makačka. 

Matejovi stekal pot po tvári a tričko mal úplne prilepené na tele. No boli sme neskutočne 

šťastní, že sme to zvládli. Vtom som za hustým krovím zbadal niečo farebné. Za prerastenou 

húštinou na pichľavom kríku boli zavesené ďalšie stužky. Keď sa k nim Matej predral cez 

husté krovie, zistili sme, že ich bolo  päť. Vďaka tomu, že sme museli na kopci po ťažkom 



výstupe dlhšie oddychovať, sme si všimli tie schované stužky. Ostatní ich prehliadli, lebo sa 

ponáhľali do cieľa. 

     Ostával nám už len posledný úsek cesty. Zvládli sme ho pomerne ľahko. Veď to najhoršie 

sme už mali za sebou. Onedlho sme zbadali cieľ a začuli hlasné výkriky a skandovanie 

ostatných súťažiacich a divákov. To nás povzbudilo. Pozbierali sme ešte posledné zvyšky 

energie a pomerne svižným tempom sme dobehli do cieľa. Tam nás čakali ovácie a 

blahoželania. Nikto nečakal, že to spolu zvládneme. Najväčšie prekvapenie pre nás bolo, že 

vďaka hojnému počtu získaných stužiek sme sa umiestnili na treťom mieste. To sme vôbec 

nečakali. Pre nás najväčším úspechom bolo, že sme dorazili do cieľa. 

     Pre mňa osobne to bol nezabudnuteľný zážitok. Prvý raz v živote som bol aktívnym 

súťažiacim, nielen divákom. Zažil som na vlastnej koži napätie, súperenie, únavu, ale aj pocit 

víťazstva. A to všetko vďaka obetavosti, nezištnosti, solidarite a priateľstvu jedného 

(ne)obyčajného chlapca. 

 Matej mi pre túto súťaž prepožičal svoje nohy. No neboli to len jeho nohy, ale aj jeho 

srdce. 

 A výnimočne v tomto prípade platilo, že mám štyri nohy a som rýchlejší. 
 


