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Predslov

Otvárate publikáciu ocenených prác z 11. a 12. ročníka celoslovenskej literárnej, výtvarnej a elektronickej súťaže Svätoplukovo kráľovstvo ožíva. Od jubilejného 10. ročníka súťaže prevzala štafetu
v organizovaní Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Žiaľ, 10. ročník bol
zároveň doteraz posledný, ktorý mohol byť zavŕšený oficiálnym slávnostným vyhodnotením, spojeným s ocenením víťazov súťaže. Preto na začiatku tejto publikácie uvádzame poobhliadnutie
za 10. ročníkom v podobe fotografií zo slávnostného vyhodnotenia uvedeného ročníka.
Tak ako iné podujatia, aj 11. ročník súťaže zasiahla celosvetová pandémia. Zatvorené školy,
prísne protipandemické opatrenia v podstate vo všetkých oblastiach života sa podpísali na podstatne nižšom počte prihlásených prác vo všetkých kategóriách. To je hlavný dôvod, prečo sme
sa rozhodli vydať spoločnú publikáciu ocenených prác z 11. a 12. ročníka súťaže, ktoré sa konali
za sťažených organizačných podmienok. Potešujúce však je, že v 12. ročníku súťaže počet prihlásených prác opäť narástol. No ani jeden z týchto dvoch ročníkov súťaže nemohol byť ukončený
slávnostným vyhodnotením, ako to bolo v prípade 10. ročníka. Táto elektronická publikácia chce
byť preto aj náhradou za neuskutočnené oficiálne vyhodnotenia 11. a 12. ročníka súťaže. V publikácii uvádzame iba tie kategórie, v ktorých boli práce ocenené. Dve práce z literárnej časti neuverejňujeme z technických príčin a pre veľký rozsah (túto informáciu uvádzame pri daných prácach
v príslušnej kategórii).
Zborník prác je zároveň aj rozlúčkou so súťažou na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, ktorá pomyselnú štafetu v organizácii odovzdáva Základnej škole kráľa Svätopluka v Nitre.
Novému organizátorovi súťaže prajeme veľa úspechov!
Zostavovatelia
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Poobhliadnutie za 10. ročníkom súťaže Svätoplukovo kráľovsto ožíva
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O súťaži

Vyhlasovateľ súťaže: Filozofická fakulta UKF Nitra
Odborný garant: prof. PaedDr. Ľubomír Kralčák, PhD. – predseda komisie
Cieľ súťaže: Súťaž povzbudzuje k budovaniu národnej hrdosti a vlastenectvu. Je príspevkom k sebareflexii
našej národnej identity, orientuje pozornosť na aktuálne témy v spoločnosti a významné historické medzníky. Súťaž je registrovaná na MŠVVaŠ SR.

Kategórie:
Literárna časť

Výtvarná časť

I. kategória

I. kategória

žiaci 8. – 9. ročníka ZŠ,
žiaci osemročných gymnázií
tercia – kvarta
 poézia
 próza
II. kategória

žiaci 8. – 9. ročníka ZŠ,
žiaci osemročných gymnázií
tercia – kvarta
II. kategória

I. kategória

žiaci 1. – 2. ročníka SŠ
 poézia
 próza
III. kategória

žiaci 1. – 2. ročníka SŠ

žiaci 1. – 2. ročníka SŠ

III. kategória

II. kategória

žiaci 3. – 4. ročníka SŠ
 poézia
 próza
IV. kategória

žiaci 3. – 4. ročníka SŠ

žiaci 3. – 4. ročníka SŠ

študenti VŠ

študenti VŠ




IV. kategória

poézia
próza
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Elektronická časť

Témy pre 11. ročník súžaže

Témy spoločné pre literárnu a elektronickú časť a pre všetky kategórie:








Veľká Morava a ja
Odkrývanie záhad Svätoplukovej ríše
Objavná výprava k misii solúnskych bratov
Študentský návrh komunikačno-zážitkového vyučovania témy Veľkej Moravy
Podoby hrdinstva (hrdina/hrdinovia) vo Svätoplukovom kráľovstve
Svätoplukova odysea
Návrh loga k súťaži: textovo-obrazová realizácia

Témy spoločné pre výtvarnú časť a pre všetky kategórie:





Svätoplukovo kráľovstvo v našej hlave či v našom srdci?
Veľkomoravské postavy v našom svete
Cyril a Metod – poslovia súčasnosti
Hlaholika – tajomné písmo minulosti

Témy pre 12. ročník súžaže

Témy spoločné pre výtvarnú, literárnu a elektronickú časť a pre všetky kategórie:






Objavná výprava k misii solúnskych bratov
Študentský návrh komunikačno-zážitkového vyučovania témy Veľkej Moravy
Podoby hrdinstva (hrdina/hrdinovia) vo Svätoplukovom kráľovstve
Návrh loga k súťaži: textovo-obrazová realizácia
Svätoplukovo posolstvo do dnešnej pandemickej doby
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11. ročník

Zápisnica zo zasadnutia komisie pre hodnotenie celoslovenskej
súťaže Svätoplukovo kráľovstvo ožíva 2020 (11. ročník)
Miesto:
Dátum:
Predseda komisie:
Členovia komisie:

Katedra slovenského jazyka a literatúry FF UKF v Nitre
16. 11. 2020
prof. PaedDr. Ľubomír Kralčák, PhD.
Mgr. Tomáš Bánik, PhD.
PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD.
Mgr. Mariana Hrašková, PhD.
PhDr. Marcel Olšiak, PhD.

Rok s prívlastkom pandemický poznačil aj našu súťaž, ktorá sa nevyhla neblahému vplyvu protiepidemiologických opatrení. Zmenil sa aj pôvodne plánovaný termín júnového vyhodnotenia.
Napriek sťaženým okolnostiam (prechod na online výučbu, obmedzenie poštových služieb a pod.)
sa zapojili žiaci z viacerých kútov Slovenska. V každej kategórii je zastúpený v porovnaní s predchádzajúcimi ročníkmi oveľa nižší počet prác. Napriek tomu, že sa do súťažného projektu vplyvom
pandémie zapojilo menej účastníkov, výsledná kvalita sa zachovala. Teší nás, že sa v súťaži objavili
známe a stále mená, rovnako aj nové mladé sily.
V literárnej oblasti boli navrhnuté tri hlavné platformy publikačných možností. Okrem tradičných foriem poézie a prózy bola ponúknutá aj možnosť didaktického stvárnenia veľkomoravskej témy, čo sa úspešne ujalo a ukázalo objavné možnosti projekcie témy, a to aj v predprimárnom
vzdelávaní. Kategória poézia sa v tomto ročníku v porovnaní s prózou počtom prihlásených stala
citlivejším miestom, zachovala si však svoj status poetickej jedinečnosti. Kategória próza má v súťaži vždy širšie možnosti žánrovej variability a jej kombinatoriky, čo súťažiaci funkčne využili.
V priestore prózy sa v literárnych útvaroch využívali hlavne žánrové prvky rozprávky, denníka,
reportáže, úvahy, cestopisu a pod. Celkovo by sme chceli pripomenúť, že každý pokus sa ráta, napokon, žiaden básnik, prozaik či akýkoľvek autor-spisovateľ nezačínal ako vycibrený virtuóz, ale
ako adept literárneho umenia, často aj s neúspechmi a sklamaniami.
Medzi výtvarnými prácami sa objavilo viacero kvalitných a originálnych prác. Najväčší ohlas
mala téma Cyril a Metod – odkaz budúcnosti, no rezonovala aj téma veľkých postáv našej minulosti. Jedinečnou formou zaujali komiksová kniha a priestorová práca. V elektronickej sekcii,
určenej pre stredné školy, zabodovali súťažiaci zo ZŠ, ktorí zaujali originálne spracovanou formou
známych faktov.
Chceme povzbudiť všetkých, aby nepoľavili vo svojich ambíciách, vysoko si vážime účasť
každého žiaka či študenta a jeho participáciu na „znovuoživovaní“ veľkomoravskej problematiky
mladými a modernými očami, pretože predmetná téma má osobité kultúrno-duchovné postavenie
v našich dejinách i tradícii.
Veríme, že 12. ročník súťaže bude v znamení návratu do predkoronových čias.
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Výsledná listina 11. ročníka celoslovenskej súťaže
Svätoplukovo kráľovstvo ožíva 2020
 Literárna časť
I. kategória

		 poézia:
		1. miesto: Veronika Vráblová
		
ZŠ Štefana Závodníka, Pružina
		Cyril a Metod – poslovia súčasnosti
		2. miesto: Andrej Marcin
		
ZŠ, Palešovo námestie 9, Spišské Podhradie
		Veľká Morava a ja
		3. miesto: Maroš Griger
		
ZŠ, Palešovo námestie 9, Spišské Podhradie
		Veľká Morava a ja
		próza:
		1. miesto: Karolína Molnárová
		
ZŠ, Jelenecká 72, Nitrianske Hrnčiarovce
		Veľká Morava a ja
		2. miesto: Alexandra Mikušová
		
ZŠ, Mallého 2, Skalica
		Podoby hrdinstva vo Svätoplukovom kráľovstve
		3. miesto: Jakub Weiss
		
ZŠ SNP, Ostredková 14, Bratislava
		Odkrývanie záhad Svätoplukovej ríše
III. kategória
		 poézia:
		1. miesto: Samuel Endres
		
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava
		Odkrývanie záhad Svätoplukovej ríše
		 próza:
		1. miesto: Marc Milan
		
Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava
		Veľká Morava a ja
		2. miesto: Gabriela Bartková – Daša Regulová – Viktória Ťukotová
		
Stredná odborná škola, Sládkovičova 1223/120, Snina
		Podoby hrdinstva vo Svätoplukovom kráľovstve
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Cena za tvorivý prístup k vyučovaniu národnej histórie
		Dominika Filippová – Klaudia Troppová – Alexandra Súkeníková
		
Stredná pedagogická škola, Bottova 15, Levoča
		Študentský návrh komunikačno-zážitkového vyučovania témy Veľkej Moravy
		
 Výtvarná časť
I. kategória

		1. miesto: Viktória Krivosudská
		
ZŠ Jána Palárika Majcichov
		Cyril a Metod – poslovia súčasnosti
		2. miesto: Samuel Ščerbák
		
ZŠ, Staničná 13, Košice
		Veľkomoravské postavy v našom svete
		3. miesto: Janka Janošcová
		
ZŠ, Martinská 20, Žilina
		Hlaholika – tajomné písmo minulosti
		Čestné uznanie za umiestnenie v zlatom pásme:
		Tímea Petríková
		
ZŠ, Hlavná 121, Gelnica
		Cyril a Metod – poslovia súčasnosti
II. kategória
		1. miesto: Samuel Surmaj
		
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina
		Cyril a Metod – poslovia súčasnosti
		2. miesto: Beáta Berkešová
		
Gymnázium P. J. Šafárika, Akademika Hronca 1, Rožňava
		Veľkomoravské postavy v našom svete
Špeciálne školy:
		1. miesto: Emil Lakatoš
		
Spojená škola, Hradná 7, Komárno
		Veľkomoravské postavy v našom svete
 Elektronická časť
I. kategória

		1. miesto: Martina Valíčková – Maxim Gergely
		
ZŠ Jána Palárika Majichov
		Veľká Morava a ja
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Ocenené
práce

Literárna časť
I. kategória
 poézia 

1. miesto:
Veronika Vráblová
Bratia zo Solúna
2. miesto:
Andrej Marcin
Veľká Morava a ja
3. miesto:
Maroš Griger
Veľká Morava a ja

 próza 

1. miesto:
Karolína Molnárová
Veľká Morava a ja
2. miesto:
Alexandra Mikušová
Podoby hrdinstva vo Svätoplukovom kráľovstve
(rozprávka)
3. miesto:
Jakub Weiss
Svätoplukova cesta života
(Z denníka panovníka)

Kategória: I. kategória / poézia

Veronika Vráblová
Bratia zo Solúna
Slovania,
Bohom ľud daný.
Pre vás na podnet želania
prichádzajú misionári vzdelaní.
Lebo múdrosť – tá neumrie,
kým bude v ľuďoch prebývať um a vzdelanie.
Človek vzdelanie a vieru nezaprie,
keď ona sama bude chcieť sa zachovať.
Spravodlivosť všetkému odpovie,
ak len jej sa budú pýtať,
neodíde sila čo v národe mocnie,
pokiaľ ho jeho ľud bude milovať.
Načúvajte oddanosti solúnskym bratom,
do písma a slov ukrytej.
Nestratí sa poklad taký medzi všedným zlatom,
zverený bol však do správnej náruče.
Vďaka nech sa vzdáva ich učeniu,
čo nosili národom Slovanov.
A česť nech sa nesie ich poznaniu –
Múdrosť, dar všetkých darov.
„Či neprichádza dážď od Boha na všetkých rovnako?
A či slnko nesvieti takisto na všetkých?
Či rovnako nedýchame na vzduchu všetci?...“
Na pamäti nech má svet i tieto
Cyrilove a Metodove slová,
nech nezabúda na svetlo,
čo k pravde a poznaniu nás volá.
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Kategória: I. kategória / poézia

Andrej Marcin
Veľká Morava a ja
Na Veľkej Morave, na tom zelenom kopci,
kde Svätopluk prišiel k tej veľkej moci.
Tá, ktorá sa tiahne od Čiech k Maďarom,
tam, kde Franská ríša zlyhala v tom,
že chcú dobyť Slovanov dom.
Jednému panovníkovi srdce puká,
keď strýka Rastislava Frankom núka.
Frankovia Rastislava uväznia
a Svätopluka prepustia.
Že ich o chvíľu zradí, to netušia.
To preto najlepšia chvíľa chopiť sa moci,
keď sa oni chcú dobyť k moci.
Svätopluk sa nevzdáva,
keď im s vojskom na frak dáva.
Keď už bol Svätopluk starý,
tí traja hlupáci to zbabrali.
Ocko im vraví, že majú držať spolu,
ale oni nie, radšej pobijú sa spolu.
Takto Veľká Morava dopadla,
keď sa kvôli trom hlupákom celá rozpadla.
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I. kategória / poézia

Maroš Griger
Veľká Morava a ja
Ja, Svätopluk I.,
bol som knieža hrdý.
Panoval som v Nitre,
než sme boli v bitke.
Veľkú Moravu som riadil,
slovanský jazyk som nariadil.
Svätý Cyril, svätý Metod,
to boli tí tvorcovia dejov.
Avšak Metodových žiakov
som časom z ríše stiahol.
To bola tá hanba,
čo sa rokmi tiahla.
Rastislavovým synovcom bol som,
Nitrianske kniežatstvo miloval som.
Mojmírovci moji vrelí,
predkovia mi boli verní.
Ja, panovník z rodu silných,
mal som synov chytrých.
Chopili sa vlády,
ďaleko to nedotiahli.
Ani prúty súdržnosti,
nezdolali ich hrdosti.
Deviate storočie je moje,
povedzme si svoje.
Vždy, keď sa to dalo,
všetko pre Slovanov sa dialo.
Pamätajte si ma ako knieža,
čo historici stále riešia.
Odkaz Vám chcem zanechať,
Slováci nech vždy o mne vedia.
O svoju rodnú zem sa starajte,
svojim deťom úrodné polia zanechajte.
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I. kategória / próza

Karolína Molnárová
Veľká Morava a ja
Začalo sa to všetko na nudnej hodine dejepisu. Učili sme sa o Veľkej Morave. Dejepis nebol nikdy
mojou silnou stránkou, ale toto učivo bolo naozaj nezáživné a vôbec ma nebavilo. Uvedomujem
si, že každý človek by mal poznať dejiny svojej krajiny, no ja si nemôžem pomôcť. Nestarám sa
do minulosti, čo bolo, to bolo. Nepotrebujem vedieť, či tu bolo kráľovstvo alebo niečo iné, proste,
žijem v tejto dobe.
A tak to bolo. Tieto myšlienky sa mi vynárali v hlave na každej hodine dejepisu. A najhoršie
bolo, keď ma učiteľka vyvolala pred tabuľu odpovedať a ja som, samozrejme, nič nevedela, lebo ma
to nezaujímalo a nepočúvala som na hodinách. Posadila ma a povedala mi, nech dávam pozor a že
na budúcu hodinu pôjdem odpovedať znova.
Len čo učiteľka začala hovoriť prvú vetu „Veľká Morava sa nazýva aj Svätoplukova ríša...“,
som prestala vnímať, v mojej hlave znelo iba „nazýva sa aj Svätoplukova ríša... Svätoplukova ríša...
Svätopluk...“
Napokon som zaspala a sníval sa mi divný sen. Ocitla som sa kdesi, neviem kde. Bol tam aj
Jano – spolužiak. Zakričala som naňho iba: „Hej! Toto je môj sen, choď niekam inam!“
Treba povedať, že Jano je otravný chlapec a neodišiel z môjho sna a navyše ma celý čas zahŕňal
dotieravými otázkami. Ale zároveň hneď odhalil, kde sme sa to ocitli.
Vo Veľkomoravskej ríši. Okolo nás chodili nejakí roľníci, bojovníci, kňazi, remeselníci...
Tak sme si išli popozerať okolie, lebo sme budili pozornosť. Jano bol z toho úplne PAF! Nechápem, nič také zaujímavé tam nebolo, nejaké tie domy so slamenou strechou a sem tam nejaké
to zviera. Nepretržite sa ma pýtal: „ V ktorom roku myslíš, že sme ?“ Ignorovala som ho. „A myslíš,
že tu vládne Svätopluk alebo ešte stále Slavomír? Vyzerá to tak, že tu vládne Svätopluk,“ opakoval
v kuse, „lebo pani učiteľka v škole hovorila, že...“
„STAČÍ!!!“ zvrieskla som naňho. „Čo ja viem, či tu vládne Svätopluk alebo Slavomír, alebo
bárskto! Prečo sa ho nejdeš sám opýtať, keď ťa to tak veľmi zaujíma!“ Jano iba stíchol, otočil sa
a odišiel bez slova. Možno som to trochu prehnala, no čo by robili iní na mojom mieste? Už bol
naozaj neznesiteľný.
Tak som ďalej pokračovala po ceste. Popravde, po chvíli mi Janove neustále rozprávanie začalo chýbať. Také ticho tam bolo. A ľudia na mňa pozerali ako na blázna, lebo som bola inak oblečená. Oni mali na sebe tuniky s opaskami, plášte a čižmy... a ja som bola v mentolovozelenej mikine
z New Yorkeru. Predtým pozerali na Jana, lebo ten len mlel a mlel a podivne sa správal, no teraz
je tu bez neho nuda. Po dvoch hodinách som sa stratila, aj keď som bola stratená celý čas, ale teraz
som zablúdila do nejakej slepej uličky. Musím uznať, že Veľká Morava bola naozaj veľká. Ako som
tam len tak stála, prihovorila sa mi nejaká pani. No teda, snažila sa mi prihovoriť, ale ja som jej
nerozumela ani slovo. Potom mi to skúsila napísať, no napísala to nejakým zvláštnym písmom,
asi hlaholikou, neviem. Pani videla, že jej nerozumiem a ukázala prstom na jednu ulicu, odkiaľ
zároveň zaznel výkrik. Vedela som, že je to Jano a že zase niečo vyviedol. Pani mi ukázala prstom
cestu a ja som sa pobrala za ním. Možno si myslela, že sme nejakí príbuzní, lebo obidvaja sme mali
zelené mikiny, blonďavé vlasy a modré oči.
Z diaľky vidím hradisko a pred ním rozsiahle predhradie, ktorým prechádza kamenná cesta,
široká najmenej desať metrov. Po jej stranách boli vidieť rôzne dielne – kováčske, šperkárske,
sklárske... V predhradí bola aj roľnícka osada s množstvom jám na obilie. Nemala som však čas
na prehliadku týchto miest, lebo som tušila, že Janovi hrozí nebezpečenstvo. Našťastie som ešte
stihla postrehnúť, ako Jana vedú dvaja vojaci na impozantné hradisko. Do hradiska viedli tri
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brány opevnené strážnymi vežami. Keď som sa priblížila k jednej z týchto brán, pri ktorých stála
hradná stráž, uvedomila som si, že ma len tak nevpustia do hradu, a tak som predstierala, že som
posol, ktorý má doručiť list kráľovi. Po dlhšom prehováraní strážcov ma pustili do hlavnej siene,
kde som uvidela Jana obklopeného kráľovou družinou. Nemala som žiadny plán, netušila som,
čo sa bude diať.
Zrazu sa otvorili mohutné dvere a vyšiel z nich akýsi pán. Janovi skoro oči vypadli. „Svätopluk!“ povedal s úžasom.
„Kto z vás dvoch je nepriateľský vyzvedač?“ opýtal sa kráľ silným hlasom.
Rýchlo som zakričala, že to je len nedorozumenie. Samozrejme, neveril mi. Začala som improvizovať, ako som len vedela. Očividne chcel vedieť, kto sme. Tak som mu nahovorila, že sme
pútnici, ktorí chceli vidieť prvý kresťanský kostolík. A dodala som: „My si vás ctíme ako dobrého
kráľa, a preto sme vám priniesli dary.“ To som veľmi nedomyslela, lebo žiadne dary sme nemali,
ale čo sa dalo robiť. Nakoniec Jano vyhŕkol: „Áno, naše dary sú...“ rozmýšľal a snažil sa zachrániť
situáciu. „Naše... mentolovozelené mikiny, také nikde nenájdete!“ vykríkol Jano. Kráľ sa zarazil,
neviem, či ocenil naše „dary“, ale prijal ich a prepustil nás.
Odrazu zazvonilo. Strhla som sa zo sna a pochopila som, že minulosť môže byť aj zaujímavá
a napínavá. Cez prestávku sa otravný Jano ku mne priplichtil a zašepkal mi: „Sníval sa mi s tebou
sen o Veľkej Morave.“
V duchu som si povedala: „Je to možné?!“
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Alexandra Mikušová
Podoby hrdinstva vo Svätoplukovom kráľovstve
(Rozprávka)

Odmalička súperili medzi sebou traja bratia – Mojmír, Rastislav a Predslav. Každý sa snažil byť
najsilnejším, najlepším a najúspešnejším synom Svätopluka. Vždy medzi sebou súperili a nikdy
nechceli sklamať svojho otca.
Mojmír bol najstarším aj najsilnejším synom, no bol veľmi zlomyseľný. Rastislav bol chytrý,
strategický, ale veľmi namyslený človek, ktorý chcel všetko len pre seba. Predslav bol najmladší, ale
zato veľmi chytrý, strategický a milý človek, čo by sa rozdal pre všetkých, len aby bol všade mier.
Svätopluk chcel vždy, aby boli zdraví, silní, úspešní vo vojnách a,����������������������������������
hlavne,
���������������������������������
aby držali spolu ako bratia a nezradili sa. Ako plynuli dni, týždne, mesiace, roky, bratia dospeli. Svätopluk náhle ochorel.
Vyzeralo to, že čochvíľa zomrie. Jedného upršaného dňa za Svätoplukom prišiel doktor. Synovia
boli pri otcovi, snažili sa zistiť, čo mu je. Doktor im povedal, že otec je vážne chorý. Potrebuje jednu
zázračnú kvetinu, aby zachránil otcov život. Synovia sa pousmiali a Rastislav sebavedome dodal:
,,Pff, kvetinu? Vážne? Ja som myslel, že to bude niečo horšie.“ Doktor ho ale zastavil, že to nie je len
taká kvetina. Tá kvetina, ktorú potrebuje, je ďaleko za horami v údolí, z ktorého ešte nikto nevyšiel
živý. Synovia boli zaskočení, ale povedali, že pre otca to spravia. Mojmír premýšľal zlomyseľne:
,,Keď tam pôjdeme a získame tú kvetinu, potom by som sa zbavil bratov a nechal si tú kvetinu len
pre seba. Doniesol by som ju otcovi, isto by som zdedil trón a vládu.“
Bratia sa vydali na cestu na ďalší deň. Vedeli, že to bude veľmi náročné, ale pre otca to spravili.
Každý predsa chcel otcovu priazeň. Prešli skoro celý deň, až pri lesíku navečer stretli starú paniu
a tá ich poprosila o pomoc. Rastislav povedal arogantne: ,,Nemáme čas na bezbranné a senilné
babky, strať sa z cesty!“ Predslav pokrútil hlavou, ale bol ochotný a pomohol starej žene. V tej chvíli
nevedel, že to nie je len taká stará žena.
Bratia sa na noc uchýlili do lesíka kúsok od domu starenky. Ráno sa Predslav zobudil ako
posledný. Bratia sa spolčili,����������������������������������������������������������������������
nechali brata tam a odišli ������������������������������������������
hľadať zázračnú kvetinu. Stará žena sa pousmiala a povedala: ,,Ráno som ich počula, ako sa rozprávali, že ťa chcú zabiť a vládu si rozdeliť
medzi sebou.“ Predslav bol zaskočený. Čakal by od bratov v�������������������������������������������
šetko��������������������������������������
, ale to, že ho chceli zabiť, by nečakal. Spýtal sa zmätene: „Ako je možné, že žijem?“ Stará žena odišla dovnútra svojho domu. Zrazu
akoby zjavenie samo od seba. Zo starej chatrče sa stal pekný domček a z neho vyšla mladá pekná
žena. Predslav nemohol veriť vlastným očiam a zmätene sa ďalej pýtal: ,,Kto si a kam tá stará chatrč
a tá žena zmizli?“ Žena sa pousmiala a zobrala Predslava k sebe domov. Povedala mu, že ona je tá
stará žena, čo predtým, akurát teraz má svoju pravú tvár. Povedala: ,,Asi si čarodejnicu ešte nevidel,
však?“ Pousmiala sa a dodala:
����������������������������������������������������������������������
„Potrebovala som pomôcť včera s tým drevom. Sama by som to nezvládla, a preto som sa premenila na starú ženu. Myslela som si, že mi viac ľudí pomôže. Za to, že si
mi pomohol, som ti pomohla aj ja. Keď som počula tvojich bratov rozprávať sa o tebe, musela som
niečo urobiť. Dala som im čaj, ktorý ich oblbol, a oni spravili v tej chvíli všetko, čo som povedala.“
Predslav sa pozeral a snažil sa to pochopiť. Žena sa ho spýtala: ,,Čo si smutný, buď rád, zachránila
som ti život a oddelila od tých zlých bratov.“ Predslav jej všetko povedal. Prečo išli na túto výpravu
a čo mali priniesť ako bratia. Dodal, že je najviac nahnevaný na seba a na to, že sklame otca. Žena
mu povedala, že mu niečo ukáže, ale bude to ich tajomstvo. Predslav súhlasil, čo iné mu ostávalo.
Žena mu dala meč a mapu, ktorá ho mala zaviesť k údoliu, kde je tá kvetina. Povedala mu, čo má
povedať strážcom toho údolia. Predslav nemal slov... Toto by si nikdy nepredstavil. Poďakoval
a spýtal sa ženy na meno. Tá mu s úsmevom povedala, že sa volá Viktória.
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Predslav sa vydal na cestu. Cesta bola dlhá. Medzitým bratia Mojmír a Rastislav bojovali o svoj
život. Zle odbočili v horách a tie ich zaviedli do údolia, kde boli práve ich nepriatelia Frankovia.
Tí poslali list samému Svätoplukovi o zadržaní Rastislava a Mojmíra. Pýtali si za nich veľké peniaze
a vládu. Svätopluk bol zaskočený. „Kde je ten Predslav? Je už mŕtvy? Rozdelili sa?“ rozmýšľal Svätopluk, čo sa mohlo medzi nimi stať. Keďže bol Predslav veľmi šikovný, dostal sa do toho údolia,
kde mal byť ten kvietok. Prišiel za ochrancami toho údolia. Povedal im presne to, čo mu povedala
Viktória, že má povedať. Oni ho doviedli k tomu kvietku. Predslav bol rád, že nesklame otca. Chvíľami myslel aj na bratov. Priniesli to? Čo sa mohlo medzi nimi stať? Dúfal, že žijú. Bál sa o nich, aj
keď bratia chceli spraviť to, čo chceli. Boli to stále jeho bratia. Predslav sa vydal rýchlo na cestu, aby
bol čo najskôr doma. Bál sa tiež o otca, čo bude s ním. Cesta mu trvala necelé tri dni. Prišiel domov
a utekal za doktorom. Doktor sa potešil, išiel Svätoplukovi rýchlo spraviť liek. Predslav hneď išiel
za otcom. Pýtal sa ho������������������������������������������������������������������������������
, ako sa má a�����������������������������������������������������������������
či��������������������������������������������������������������
sa už bratia vrátili. Otec mu smutne odpovedal: ,,Synak, tvojich bratov väznia Frankovia. Zadržali ich, keď sa vracali z bitky.“ Predslav najprv chcel povedať,
že je mu to jedno, ale keď videl otcov stav, nechcel mu prihoršovať. Nakoniec sám Predslav došiel
do toho údolia. Poprosil o osobné stretnutie s kráľom Frankov. Diskutovali celý deň. Nakoniec
Predslav zobral bratov domov. Mojmír s Rastislavom boli vďační. Chceli vedieť, ako to vlastne
spravil. Predslav nahnevane povedal, že vie, čo chceli urobiť. Mojmír s Rastislavom sa snažili, ako
len mohli, aby im Predslav odpustil. Ako prišli domov, otcovi už bolo lepšie. Otec nemal slov, pýtal
sa Predslava, ako to spravil, že pustili bratov von, čo sa stalo. Bol zmätený, nevedel, čo má povedať
ako prvé. Svätopluk bol nadšený, že má všetkých troch synov doma.
Ale ako to spravil Predslav, že kráľ Frankov pustil bratov? To už navždy zostane zahalené tajomstvom.
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Jakub Weiss
Svätoplukova cesta života
Z denníka panovníka
Kedysi dávno žil v pradávnej, no známej ríši knieža Svätopluk, kamaráti ho volali plukovník Sväťo. On však v tom čase nebol vôbec nejaký známy vládca, stále sa o ríšu delil so svojim pomerne
zákerným a pomstychtivým strýkom Rastislavom. Rastislav bol klasický politik túžiaci po moci.
Strachoval sa o svoje postavenie. Bál sa myšlienky, že by sa Svätopluk stal kniežaťom ešte počas
jeho života.
Celé dni spriadal plán, ako ho odstaviť od moci. Čo iné mohlo politikovi napadnúť, ako to, že
Svätoplukovi siahne na život. Ten však už o tom vedel. Vedel o všetkých jeho plánoch a úmysloch.
Nie nadarmo ho volali plukovník. Velil sieti špiónov a bol veľmi dobre informovaný. Napadla mu
prefíkaná, ale účinná vec. Pripravil pascu, ktorá mala Rastislava zastaviť. Postavil stráže do kútov
na konce chodby. Všetci boli pripravení konať. Čakali stráže, čakal Svätopluk. Dlho nič nezačuli,
až kým sa neozval známy hlas.
„Skontrolujte mešťanov, na budúci týždeň budú v meste trhy a predsa nechcete, aby sa tu
cez noc usadila akási vonkajšia chamraď,“ povedal tlmeným hlasom knieža Rastislav vojnovému
generálovi. Ešte nevedel, čo na neho číha za rohom chodby neďaleko jeho komnaty. Svätopluk ešte
chvíľu vyčkal a odrazu sa na Rastislava vyrútila dvojica stráží a odviedli ho pred súd. Spokojný Svätopluk si vychutnával svoje víťazstvo. Rozhodol sa, že prejde cez brány hradu, von z mesta a prejde
krížom-krážom cez krajinu, ktorá mu zanedlho bude patriť a bude ju mať pod palcom. Začal si písať
denník, ktorý ho sprevádzal celou cestou po Veľkej Morave. Od Moravy po Nitru, od juhu na sever
spoznával ľud týchto končín. Vedel síce, že jeho ríša nie je obrovská, ale aj tak dosť veľká na to, aby sa
v nej človek nevyznal. Svätoplukova cesta začala pozdĺž rieky Nitry. Počas tejto cesty sa naučil veľa
o empatii k chudobným a uvedomoval si, že každá jedna obec, pevnosť či osada má vlastné a nenahraditeľné čaro. Jeden z príbehov okolo Nitry si zapísal ako nezabudnuteľný zážitok.
Horný prúd rieky Nitra:
Dnes som objavil dedinu s celkom milými a ochotnými dedinčanmi. Pozvali ma na ryby. Neváhal som požiadať o rybársku sieť a podišiel k rieke. No nádhera! Bola čistá a priezračná. Bez akéhokoľvek zákalu od bahna. Sem-tam sa mihla nejaká ryba, ktorá plávala rýchlo sťa šíp vo vzduchu.
Podišiel som bližšie, videl som aj rastlinstvo, prekvitalo farbami pozdĺž celého brehu rieky. Takéto
veci som na hrade nikdy nevidel! Tam som sa vždy pozeral len na obyčajnú vodu. Ale to bolo čosi
celkom nové. Vyzul som sa a vošiel do vody. Bŕŕŕ!!! Tá bola ale studená. Čoby studená, bola ako ľad
v tuhej zime. Ihneď som vyšiel von po nepríjemnom kamenistom dne koryta. Hneď mi bolo lepšie
vonku na suchu. Dedinčania sa ľadovej vody nezľakli. Poskákali dnu. Bolo pozoruhodné, ako sú
ľudia na vidieku prispôsobení na iné životné podmienky. Je to najlepšie trávenie času, lepšie ako
sedieť v komnate na hrade a pozerať sa na biele a nudné steny. Nechcelo sa mi stadiaľto odchádzať,
ale musel som. Nemal som na výber, ak som mal prejsť cez celú Veľkomoravskú ríšu.
Juh Veľkej Moravy – Panónia:
Po nedlhej návšteve malej dediny som sa rozlúčil s prívetivými dedinčanmi. Moje kroky smerovali do Panónie, na juh našej ríše. Nevidel som tam žiadne hory. Rozprestierala sa tam len rovina
a nejaké malé kopce. Do Panónie som predtým veľmi nechodil. Pôvodne išlo o územie kniežaťa
Koceľa, ktorého som poznal iba zbežne. Po dlhých dňoch putovania Panóniou som narazil na les.
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V okolí sa nenachádzala žiadna dedina alebo mesto. Nevedel som, či mám ísť ďalej, alebo sa vrátiť do Nitrianska. Prichádzala noc, prinútilo ma to vyrobiť si príbytok. Začal som zbierať palice
a lístie. Od dedinčanov pri Nitre som dostal páperový vankúš. Postavil som si príbytok a ustlal
svoju skromnú posteľ. Zaspal som namojveru rýchlo. Svitlo ráno. Pršalo. Hrmelo a blesky na oblohe trieskali ako pri poprave. Keď búrka ustala, išiel som sa prejsť po okolí. Bol som na ceste hlbšie
do lesa, po nedlhom putovaní som si sadol pod mohutný buk, zadriemal som. Odrazu ma zobudil
prenikavý spev. Niekto sa blížil. Bol to malilinký lesný škriatok. Veľký ako päsť na ruke. Chcel som
pred ním utiecť, no bolo neskoro. Všimol si ma a spýtal sa: „Haló? Je tu niekto? Haló?“ Ja som vyšiel
spoza stromu a pozdravil sa : „Dobrý deň prajem. Môžem sa spýtať, kto ste, pane?“ „Volám sa Gašpar a som lesný škriatok a ty si vlastne kto, že sa mi tu plazíš?“ odpovedal mi. Ja som mu povedal, že
sa volám Svätopluk a som knieža tejto ríše. Opýtal sa ma, či nepotrebujem niečo na cestu. Povedal
som mu, že hľadám cestu von a potrebujem sa dostať čo najskôr preč. On mal ihneď odpoveď a daroval mi bukový list, ktorý ma dopraví, kam sa mi len zachce. Ale asi bol mierne pokazený alebo
vyjazdený, lebo namiesto kilometrov ma prenášal len na vzdialenosť niekoľkých metrov. Prijal som
ho a poďakoval Gašparovi. U mňa na hrade bude vždy vítaný. Povedal som si, že tentoraz sa vydám
na cestu do Čiech. List ma tam v okamihu, teda trochu dlhšom okamihu, zaviezol. Nechal som si ho
len pre istotu, možno sa mi ešte zíde. Túto vlastnosť mám asi po mame, tá skladovala vždy všetko.
Sever Veľkej Moravy – Čechy a Morava:
Tieto české kraje mi už boli oveľa známejšie, keďže som vyrastal pri Morave. Tu som sa rozhliadol po okolí a pomyslel som si, že pôjdem zase späť do Nitry. Prešlo už viac ako osemnásť dní
a sedemnásť nocí, odkedy som odišiel. Pri ceste do Nitry som videl veľa miest a dedín. Všetko išlo
ako po masle, až kým ma nezastavili pri veľkom múre. Múr bol strážený stovkami ozbrojených
vojakov. Podišiel som bližšie k bráne a spýtal som sa: „Čo sa to tu deje, mohol by som aspoň prejsť?
Som okoloidúci a zároveň knieža Veľkej Moravy.“ Ani tak ma však nepustili. Stáli vzpriamene ako
kamenné stĺpy. Musel som vymyslieť plán, ako prejsť cez múr. Po chvíli premýšľania mi napadla
jedna bláznivá vec. Spomenul som si na škriatka Gašpara. Otvoril som si svoj mech a vybral čarovný list. Použil som jeho dar. Bukový list ma bezpečne preniesol cez múr mesta. List zasvišťal a vystrelil ma ďaleko za mesto. Stala sa však nečakaná vec. Silný severný vietor ma zavial až za hranice
Východofranskej ríše. Tam, kde som mal najväčších nepriateľov. Na zmenu trasy už bolo neskoro.
Chcel som sa vrátiť späť. No to už je, priatelia, iný príbeh.

 35 

Literárna časť
III. kategória
 poézia 

1. miesto:
Samuel Endres
Svätopluk v mojich snoch... či?

 próza 

1. miesto:
Marc Milan
Veľká Morava a ja
(úvaha)
2. miesto:
Gabriela Bartková – Daša Regulová – Viktória Ťukotová
Podoby hrdinstva vo Svätoplukovom kráľovstve
Čestné uznanie za umiestnenie v zlatom pásme:
Dominika Filippová – Klaudia Troppová –
Alexandra Súkeníková
Študentský návrh komunikačno-zážitkového vyučovania
témy Veľkej Moravy
(Prácu z technických príčin neuverejňujeme.)

IIII. kategória / poézia

Samuel Endres
Svätopluk v mojich snoch... či?
Sedím, pozerám sa oknom von,
zrazu zvoní telefón.
Číslo mi ver nie je známe,
ktože je na druhej strane?

Dietky malé čo sa hrajú v tráve,
spievajú slovenské pesničky.
A na dievčatkách v trblietke
nádherné sukničky.

Rozmýšľam, ja veľmi silno,
komuže je takto pilno?
Pozerám sa na mobil,
neviem či spím a či som sa zobudil.

Chlapci na lúke
s nožíkom v ruke.
Z krásnej vŕby, čo pri potoku blúdi,
vykresajú píšťalku, čo piesne lúdi.

Povedal by som si bodka,
zrazu prišla nová fotka.
A k tej fotke žiadne slová,
iba jedna veta holá.

Babička a vôkol nej detí veľa,
ona im krásne spieva.
Slovenské pesničky,
pre všetky detičky.

Samo, nerob žiadny hluk,
volá Ťa tvoj Svätopluk.
Poznáme sa veľmi dlho,
veď si o mne toľko húdol.

Rozpráva im ona krásne,
raz napíšu možno básne.
O Slovensku, ktoré v srdci máme,
kde nás ťahá domov... k mame,
k ľubozvučnej slovenčine,
ktorá srdce naše zahreje,
vzbudí v nás tie dávne nádeje.

Skús naučiť všetkých ľudí,
ako byť na Slovač hrdý.
V tom našom svete podľa mnohých skazenom
Skúsme spolu rozmýšľať ako na to po našom.
Bratku môj, zvedieme my spolu boj.
Nevytiahneme žiadnu mátohu,
Ukážeme však cestu národu.
Ja to vidím takto,
píš len ďalej, milý Samko.

Od malička učme deti,
že to slnko pre ne svieti.
Hoc zájdu ďaleko do sveta,
v ušiach znieť im bude jedna veta.
Veta, ktorá bude srdcu blízka,
vráť sa z diaľky, ba aj zblízka.
Keď už bude vonku jeseň,
nech vôkol nás zneje pieseň.
Nech zo srdca von sa derie,
to čo nás vždy na ňom hreje.
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Hoc ďaleko vo svete
krajšiu reč ako tú našu
v ňom tak ľahko nenájdete.
Zabudol som bratku,
na obvyklú reč tú krátku.
Troch synov som ja mal,
veľa som Ti o nich rozprával...
Tentokrát ja, milý môj,
zvádzam v sebe, veľký boj,

či som dobre urobil,
keď som v teba uveril.
Veď v tom svete tvojom,
neriešia sa veci bojom.
Verím ja že môže byť,
naviaž sa na moju niť.
Dávam Ti ja moju moc,
Ty si nádej v budúcnosť.
Netreba Ti, bratku, luk,
Ty si nový Svätopluk.

 40 

III. kategória / próza

Marc Milan
Veľká Morava a ja
Úvaha
Veľkomoravská ríša, prvý najväčší štátny útvar v dejinách Slovanov, zohrala významnú úlohu
pri formovaní dnešnej spoločnosti. Od svojho vzniku v roku 833, cez jej rozmach, vnútorné konflikty i vojny zaznamenala mnohé vzostupy a pády vedúce v roku 907 až k jej zániku. Čas sa však
nezastavil... Dejiny písali ďalšie kapitoly, až napokon rozdelením spoločného štátu Čechov a Slovákov vznikla v roku 1993 Slovenská republika. Štát, v ktorom som sa narodil, miesto, kde žijem,
môj domov.
Určite niet pochýb, že život, úspechy a rozhodnutia Mojmíra, Rastislava či Svätopluka, najmocnejších vládcov Veľkej Moravy, do značnej miery ovplyvnili náš život. Kultúrne, duchovné
a politické dedičstvo našich predkov je neoceniteľné. Systematická práca solúnskych bratov, zakladanie škôl na vzdelávanie Slovanov, zostavenie hlaholiky a schválenie staroslovienčiny má ďalekosiahle dôsledky a neoceniteľnú hodnotu. Veľmi si to vážim a ctím.
Snažím sa hľadieť na minulosť pozitívne, nemôžem si však nevšimnúť, že sa často nie práve v najlepšom tvare skloňujú určité etapy našich dejín. Moderná spoločnosť, žiaľ, často používa
dejiny ako zbraň, ako prostriedok na vznik napätia a zla. Živíme slovné bitky s okolitými štátmi,
hádame sa s národmi, s ktorými sme boli v minulosti jedna rodina. Kto tu bol skôr? Čí panovník
bol významnejší? Staviame múry a plodíme nenávisť. Boli by na nás hrdí naši predkovia? Žili
v chudobe a biede, robili chyby, ale žili pre okamih. Obetovali životy, aby zanechali posolstvo
pre budúce generácie.
My neustále analyzujeme, riešime, hodnotíme. Neskúmame však zbytočne nepreskúmateľné?
Vážme si skutky našich predkov, ale zahoďme závažia včerajška a nestrácajme viac drahocenný čas
hľadaním pravdy a spravodlivosti v histórii. Žime pre prítomnosť, pretože žiadna sekunda nášho
života sa nezopakuje, ale v každej sa môže stať niečo, čo má význam pre budúcnosť.
Dočítajme ďalšiu kapitolu nekonečnej knihy s názvom Život a otočme stránku... Nepozerajme
sa tak dlho na zatvárajúce sa dvere, pretože príliš neskoro zbadáme tie, ktoré sú otvorené...
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Gabriela Bartková – Daša Regulová – Viktória Ťukotová
Podoby hrdinstva vo Svätoplukovom kráľovstve
„Matthew, uvedomuješ si, čo sa to teraz deje? Veď my sme tí dvaja bratia, o ktorých sme sa učili
na hodinách dejepisu. My sme tí, ktorí zmenili budúcnosť Slovanov a Slovákov a priniesli im nový
jazyk! Uvedomuješ si to???“ Obaja sme sa začali nahlas smiať. Bol to víťazoslávny smiech. Aj napriek
tomu, že sme sa už nikdy nevrátili do 21. storočia, sme dokázali niečo lepšie. Dokázali sme dať ľuďom
jazyk, ktorý potrebovali. Možno, keby sme sa nevybrali na súťaž blogerov, dodnes by sme hovorili
po maďarsky, latinsky alebo iným jazykom, ktorý by nám nanútili nadradené národy. Myšlienka
nášho jazyka ostala živá. Uvedomovali sme si, že sme mohli ovplyvniť budúcnosť, zmeniť pár vecí.
Ale nie nadarmo sa hovorí: S veľkou mocou prichádza aj veľká zodpovednosť.
Pokračovanie príbehu...
Premenovali sme sa na Cyrila a Metoda, pretože sa naše mená týmto dvom najviac podobali.
Začali sme sa pripravovať na ďalekú cestu. Nevedeli sme, či sa sem ešte niekedy vrátime. Pobalili
sme si niekoľko vecí, ktoré sme potrebovali na našu výpravu. Knieža Rastislav po nás poslal kočiša
so záprahom a pomaly sa začala naša „odysea“. Cesta bola náročná, plná nástrah a nebezpečenstva
rôzneho druhu – odpadlo nám koleso na voze, prepadli nás neznámi muži, ktorí nám ukradli zásoby jedla a väčšinu našich úspor. Ak by sme boli v 21. storočí, svoje úspory by sme mali vložené
na účte a kartu by sme rýchlo zablokovali. Teraz sme však takúto možnosť nemali. Nanešťastie,
Cyrila v sebaobrane zranili. Tento incident nám skomplikoval cestu ešte viac. Na začiatku to nebolo až také vážne, keďže rana vyzerala ako škrabanec. Obviazali sme ju čistým kusom látky, nič iné
sa v tejto situácii nedalo robiť, tak sme pokračovali v ceste. Po chvíli sme sa zastavili pri rieke, kde
sme sa umyli a dopriali oddych sebe i koňom. Ubytovali sme sa v priľahlom hostinci a zistili sme,
že Cyrilova rana začala červenať. Tušili sme, že niečo nie je v poriadku. Na ďalší deň sme sa urýchlene vybrali na Veľkú Moravu, kde sme očakávali, že by tam mohol byť nejaký liečiteľ, ktorý by mu
poskytol akú-takú zdravotnú pomoc. V tej dobe nebolo ľahké v cudzine niekoho takého nájsť a už
vôbec nie v takom krátkom čase. Rana stále viac červenala a začala hnisať. Čas sa krátil. Nakoniec
naša veľkomoravská misia bola úspešná, až na Cyrilov zdravotný stav, ktorý sa stále zhoršoval.
Vďaka našej sláve nás pozvali na ďalšiu misiu do Ríma, no museli sme ju odmietnuť, keďže sme
nevedeli, či by tú cestu Cyril zvládol. Po návrate do Solúna sme vyhľadali „lekársku“ pomoc.
„Buďte pozdravení, bratia, čo vás ku mne privádza?“ pokrytecky povedala liečiteľka. „Môj
brat Cyril má škaredú ranu na ramene, ktorá mu začala hnisať. Oslabol, neje, nepije a nie je mu
ani veľmi do reči. Preto sa s týmto problémom obraciam na vás.“ Zamyslene na nás civela. Celý
čas som na ňu hľadel s prosebným výrazom. Váhala. „Čo z toho budem mať ja?!“ prehovorila.
„Peniaze nebudú problém, tých máme dosť,“ odpovedal som váhavo, akoby som cítil, že peniaze
nebude chcieť. „Poďte,“ neisto povedala, „tu si ľahnite a ukážte mi ranu.“ Cyril si opatrne ľahol
na miesto, na ktoré ukazovala. „Au, au!“ bedákal Cyril. To bolo to jediné, čo zo seba dostal. „Och,
hmmmm...“ liečiteľka nevedela, čo má povedať. Videla, že rana je zahnisaná a celá červená. Cyril
bol bledý a malátny. Nevyzeralo to dobre. „Viete nám pomôcť? Čo sa s tým dá robiť?!“ Znervóznel
som. „Auuuuuuu,“ Cyril stále nariekal. „Môžem vám dať na to nejaké bylinky, ale neviem, či to
pomôže. Rana nevyzerá dobre, Váš brat je vo vážnom stave. Ja na to liek nepoznám a pravdepodobne ani neexistuje.“ „Čo budeme teraz robiť? Cyril, nemôžeš zomrieť! Čo tu bez teba budem
robiť? Počuješ?“ Cyril na mňa len ubolene hľadel a nezmohol sa ani na slovko. Odchádzali sme
odtiaľ so sklopenou hlavou a s veľkým zármutkom. Obaja sme cítili, že sa blíži Cyrilov koniec. „Ja
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to tak nemôžem predsa nechať! Už sme tu toho toľko zažili, toľkým sme si za ten čas prešli. Bojuj!“
Cyril vedľa mňa pomaly kráčal a spolu sme sa vracali do nášho domova v Solúne. Rýchlo sa uložil
do postele a od bolesti a z úplného vysilenia zaspal.
Nemohol som tomu uveriť. Nevedel som sa zmieriť s myšlienkou, že by som tu bez neho ostal sám. Blbý stredovek! Blbý Solún! Blbá liečiteľka! Blbý fotoaparát a tá nešťastná súťaž blogerov!
Keby sa mu to stalo doma, tak by na to dostal nejaké antibiotiká, veľkú náplasť a bol by vyliečený.
Od nervov som sa musel ísť prejsť. Začal som nenávidieť uličky, ktoré som spočiatku miloval. Uličky ma doviedli až na pláž, kde to všetko začalo. Bosými nohami som rozkopával piesok. „No tak,
rozmýšľaj, Matthew!“ „Čo bude....“ „Do čerta aj s nemotornými nohami a toľkým pieskom!“ Pomaly som sa dvíhal zo zeme. Ten piesok je tu tuším zakliaty. Vtedy mi to všetko docvaklo. Fotoaparát! „Musím ho nájsť! Možno sa mi ho podarí opraviť a spolu sa vrátime v čase, aby som zachránil
Cýriusa!“ Rýchlo som utekal domov, aby som pohľadal starý rozbitý fotoaparát, ktorý sme kúpili
v jednom gréckom obchode. Možno to bude lístok na cestu domov.
Po príchode domov som okamžite začal hľadať fotoaparát. Cýrius len nevládne ležal na posteli a nemo pozoroval, ako sa prehrabujem všetkými našimi vecami. ,,Mám ho!“ vykríkol som.
Objasnil som Cýriusovi svoje úmysly. ,,No musíme ho teraz nejako opraviť.“ Moje znalosti v oblasti fotoaparátov sú celkom dobré, ale nikdy som neskúšal nejaký zložiť. Po niekoľkých hodinách
trápenia sme to vzdali. Je to zbytočné! Nikdy ho sami nezložíme! Neostáva nám iná možnosť ako
nájsť nejakého zdatného opravára. Alebo aspoň niekoho, čo sa mu bude podobať. No, či bude niekto v dnešnej dobe schopný opraviť takýto zložitý prístroj z ďalekej budúcnosti, je otázka.
Pýtali sme sa po celom Solúne a hľadali toho najschopnejšieho vynálezcu alebo opravára, akého
sme mohli zohnať. Ponúkali sme za opravu aj finančnú odmenu. Nakoniec nám náhodný muž, ktorý
sa dopočul o našej ponuke, povedal, že je tu jeden vynálezca, ktorý sa vyzná a dokáže opraviť úplne
všetko. Okamžite sme sa za ním vybrali. Býval v malej chatrči, no po vstupe dnu nás ohúrili všetky
možné prístroje uložené na poličkách. Spoza rohu sa smerom k nám ozval chrapľavý hlas muža.
,,Zdravím vás, mladí páni! Čo vás ku mne privádza?“ ozval sa neznámy chlap. ,,Buďte pochválen,
pane! Prišli sme za vami s istou ponukou.“ Chlap sa usadil na stoličku a kývnutím hlavy nám naznačil, že máme pokračovať. ,,Našli sme na pláži nejaký záhadný prístroj a chceme od vás, aby ste nám ho
pomohli opraviť. Ponúkame vám za to 300 zlatiek.“ Bolo vidno, že starca naša ponuka zaujala. ,,Ukážte mi ten prístroj.“ Podal som mu plachtu so všetkými súčiastkami a on si ich začal prezerať. Ani som
si nevšimol, kedy si Cýrius sadol na stoličku. Driemal a bolo vidno, že je veľmi vyčerpaný. „Musíme
sa čím skôr dostať späť!“ pomyslel som si. Po chvíli sa starec postavil a odišiel do druhej miestnosti.
Na tvári mal výraz, ako keby sa zbláznil. Vrátil sa do miestnosti s veľkým papierom, na ktorom bol
nakreslený presne náš fotoaparát! ,,Odkiaľ ste ho vzali?!“ spýtal sa nás. Po prezretí nákresu som odpovedal. ,,Sme z 21. storočia. Preniesol nás sem tento fotoaparát. No musíme sa urýchlene dostať
späť. Cyril je vážne chorý a potrebujeme lieky z našej doby, inak zomrie.“ Vynálezcovi sa neprestali
ligotať oči. ,,Ja som vedel, že raz sa to stane! Pôjdem domov!“ Nadšene pobehoval po miestnosti.
Došlo nám, že sa mu muselo stať niečo podobné alebo aj to isté, čo sa stalo nám. ,,Pred niekoľkými
rokmi, keď som asi toľko rokov, koľko máte vy, ma presne ten istý fotoaparát preniesol sem. Nechápal
som, čo sa dialo. Pokúšal som sa už niekoľkokrát opraviť ten fotoaparát, no potreboval som niekoľko
súčiastok, ktoré som, bohužiaľ, už nenašiel. No teraz mám konečne možnosť vrátiť sa!“ Priniesol svoj
fotoaparát rozložený len na pár častí. Povyberal niekoľko súčiastok, ktoré potreboval, a mihnutím
oka bol fotoaparát zas zložený. Rozhodli sme sa, že sa vrátime ešte k nám domov a dáme si ušiť nové
oblečenie, aby sme po návrate nevyzerali zvláštne. Nemali sme síce žiadne rifle ani nič podobné, no
hodvábnymi nohavicami s košeľou určite nič nepokazíme. Počkali sme do súmraku a vybrali sme
sa na pláž, kde to všetko začalo. Nikto tu nebol. Všetci boli doma, takže sme mohli bez problémov
realizovať svoj plán. V jednej ruke som držal fotoaparát a v druhej Cýriusa. Nevládal stáť, tak som
ho musel podopierať. S povzdychom som stlačil spúšť. Jediným stlačením spúšte fotoaparátu sme
sa ihneď teleportovali. Keď som otvoril oči, tak som ostal v nemom úžase. Rozhliadli sme sa okolo.
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Niekde v časopriestore sme stratili nášho vynálezcu. „A kde je...?“ „Zdá sa mi to alebo sme sa naozaj
ocitli niekde v prdeli? Mám pocit, že sa točíme v nejakom začarovanom kruhu.“ Znova veľa otázok,
na ktoré nemáme odpovede. Nemali sme ani poňatia, v ktorom storočí sme sa ocitli. No kašľal som
na všetko. Chcel som byť čím skôr doma. Opätovne som stlačil spúšť. Zas sme asi v nesprávnom storočí. „Dokelu!“ Namiesto ľudí sa všade okolo nás pohybovali roboti. Autá, vlaky a iné dopravné prostriedky sa vznášali nad zemou. Došlo nám, že sme sa presunuli v čase až príliš dopredu. Videl som
na Cýriusovi, že sa jeho zdravotný stav po presune ešte zhoršil. Spadol na zem a nehýbal sa. Priskočil
som k nemu a zistil som, že nedýcha. Hneď som mu začal podávať prvú pomoc. Našťastie, podarilo
sa mi ho zachrániť. Sadol som si a snažil som sa predýchať to, čo sa teraz stalo. Kvôli Cýriusovmu
stavu sme sa tu rozhodli ostať dlhšie. Vybrali sme sa do nemocnice. Cýriusovi tam pomohli a my
sme sa aspoň dozvedeli, že sme v 25. storočí. Hneď ako sa môj „brat“ uzdravil, sme sa rozhodli opäť
pokúsiť o návrat domov. Vrátili sme sa na pláž a s odhodlaním stlačili spúšť s túžbou konečne sa ocitnúť doma. Nevedeli sme, kam nás ten fotoaparát zase dovedie. Aj keď už bolo Cýriusovi lepšie, cesta,
zmena prostredia, zmena miesta a hlavne storočí nás veľmi unavila. „Ja neverím vlastným očiam!“
„Matthew, my sme skutočne doma? Po takom dlhom čase?“ Obaja sme mali pocit, že uplynula celá
večnosť od našej prázdninovej cesty do Grécka. Konečne sme boli vo svojej rodnej Bratislave. Za ten
rok sa tu toho až tak veľa nezmenilo, ale my sme tie zmeny videli a cítili. Obaja sme boli veľmi šťastní,
pretože ani jeden z nás neveril, že sa ešte niekedy dostaneme späť do 21. storočia.
Po prvotnej radosti a pocitoch šťastia sme celý svoj takmer neuveriteľný príbeh vyrozprávali
rodine. Neveriacky na nás hľadeli. „Čo? Veď ste boli preč len pár hodín. O čom to rozprávate?
Aký fotoaparát a stredovek?“ Otázky neutíchali. Snažili sme sa ich racionálne objasniť a vysvetliť,
ale nikto nám neveril. „Pozri,“ opatrne som vyberal z tašky svoje denníkové záznamy z papyrusu
a podával som ich do ruky rodičom. „Hmmm, no to ma podrž...“ „Pozeraj!“ Cýrius obozretne odkrýval svoje zjazvené rameno a ranu po útoku. „Wau, Matthew, Ty si ho naozaj zachránil?“ „Áno,“
povedal som skromne. „Celý čas od zranenia som sa o Cýriusa bál, že zomrie, a hľadal som akýkoľvek spôsob, ktorý by nás, a hlavne Cýriusa, dostal rýchlo domov. „Matthew, nebuď taký skromný.
Zachránil si mi život. Si hrdina z čias Svätopluka. Takéto hrdinstvo a obeta sa len tak nevidí. Mohol
si ma tam nechať a užívať si svoju slávu a postavenie.“ „Akú slávu?“ pýtali sa ostatní. „Sadnite si,
rozpoviem vám našu cestu.“ Všetci si sadli a každý stíchol. V miestnosti nastalo ticho a bolo počuť len tlkot našich rozbúšených sŕdc. Po hodine rozprávania stále všetci udivene a s otvorenými
ústami počúvali a neveriacky na nás hľadeli. Pokračoval som: „Naozaj, my sme tí dvaja bratia, ktorí
zmenili dejiny Slovanov a doniesli nový jazyk na územie Veľkej Moravy. My sme tí dvaja, o ktorých
sa žiaci učia na hodinách dejepisu a slovenského jazyka. Uvedomovali sme si, že sme zmenili budúcnosť a aj náš terajší jazyk. Naše hrdinstvo a nebojácnosť sa zapísalo do histórie. Hrdinstvo nespočíva len v oprášenej sláve Svätoplukovho kráľovstva, ale najmä v priateľstve, obetavosti a túžbe
pomôcť. Najväčším hrdinom je Matthew, ktorý podstúpil všetky tieto nástrahy len preto, aby mi
pomohol a aby ma vyliečil. To sa dnes len tak nevidí.“
Po niekoľkých mesiacoch sa nám podarilo vydať svoju vlastnú knihu. Založili sme si spoločný
blog, na ktorom sme ľuďom prostredníctvom internetu opísali svoje dobrodružstvá. Ľudia si však
všimli, že nie sme obyčajní lektori, ale nevedeli prísť na to, čo je na nás iné. Po čase sme už prednášali na rôznych univerzitách, kde sme sa snažili ľuďom objasniť dôležitosť histórie jazyka a dejín.
Dokonca sa nám podarilo pozmeniť a opraviť niektoré chyby v učebniciach dejepisu! Vďaka tomu
sme spoznali mnoho mladých, inteligentných a sebavedomých ľudí, ktorí sa od nás naučili, ako
sa nebáť, ísť si tvrdo za svojím cieľom a všetkými možnými silami a prostriedkami ho dosiahnuť.
Obom nám je jasné, že náš príbeh je pre ostatných neuveriteľný, plný nezmyselných, pre niekoho
nepravdivých vecí. Ale zamyslite sa, keby nebolo Svätopluka a jeho kráľovstva, nás a našej strastiplnej „odysey“, bol by dnešný svet naozaj takým svetom, v ktorom žijeme? Naši poslucháči a známi
nás často označujú za „Svätoplukových“ hrdinov – poslov súčasnosti, ktorí priniesli nový pohľad
na chápanie jazyka a hrdinstva 21. storočia.
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Špeciálne školy

Emil Lakatoš
Veľkomoravské postavy v našom svete
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12. ročník

Zápisnica zo zasadnutia komisie pre hodnotenie celoslovenskej
súťaže Svätoplukovo kráľovstvo ožíva 2021 (12. ročník)
Miesto:
Dátum:
Predseda komisie:
Členovia komisie:

Katedra slovenského jazyka a literatúry FF UKF v Nitre
17. 5. 2021 – 31. 5. 2021
prof. PaedDr. Ľubomír Kralčák, PhD.
Mgr. Tomáš Bánik, PhD.
PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD.
Mgr. Mariana Hrašková, PhD.
PhDr. Marcel Olšiak, PhD.

Dvanásty ročník súťaže bol realizovaný (tak ako 11. ročník súťaže) v čase pandemickej situácie,
v čase realizácie dištančného vzdelávania na školách. Tento formát ponúkol, už tretí rok, možnosti
zapojenia sa žiakov 8. a 9. ročníka základných škôl a tiež stredoškolských a vysokoškolských študentov všetkých ročníkov, čomu zodpovedajú štyri vekové kategórie súťažiacich. Je to nový formát
súťaže, keďže vyhlasovateľom sa od 10. ročníka stala FF UKF v Nitre. Prvú kategóriu tvorili žiaci
predposledného a posledného ročníka základnej školy, druhú a tretiu kategóriu stredoškolskí študenti a štvrtú kategóriu študenti vysokých škôl. Z hľadiska formy, resp. druhu umeleckej tvorby
mala súťaž tri časti – literárnu, výtvarnú a elektronickú. Pre všetky vekové kategórie a všetky tri
umelecké formy boli vypísané tieto spoločné témy:
•
•
•
•
•

Objavná výprava k misii Solúnskych bratov
Študentský návrh komunikačno-zážitkového vyučovania témy Veľkej Moravy
Podoby hrdinstva (hrdina/hrdinovia) vo Svätoplukovom kráľovstve
Návrh loga k súťaži: textovo-obrazová realizácia
Svätoplukovo posolstvo do dnešnej pandemickej doby

Súťažné práce, resp. celoslovenská literárna tvorba (poézia a próza) žiakov a študentov ZŠ, SŠ a VŠ,
ktoré mala porota možnosť hodnotiť v 12. ročníku súťaže, považujeme za vcelku inšpiratívne a veľmi vyrovnané. Predsa sa však našli práce, ktoré v rámci formujúceho sa umeleckého citu, postupne
pretavovaného u autora, autorky či autorského kolektívu do vlastného – originálneho – umeleckého štýlu vynikli nad ostatnými prácami. Hodnotenie poroty vychádzalo najmä zo schopností
prispievateľov zaujať svojím tvorivým príbehom či veršami, obrazotvornosťou, nosnou pointou,
esteticky ladeným emocionálnym zachvením. Do úvahy sa taktiež brala formálna a štylistická úroveň prác.
Vo výtvarnej časti bola súťaž obohatená o viaceré aktuálne témy, ktoré zaujali súťažiacich,
najmä téma spojená s pandemickou situáciou. Navyše môžeme s radosťou konštatovať, že prvotné zdesenie z pandémie ustúpilo po krízovom minulom ročníku sa do súťaže sa opäť zapojilo
viac škôl. Objavili sa aj priestorové práce a práce vytvorené počítačovou grafikou. Niektoré práce
na tému pandémie obsahovali zaujímavé ideové nápady a všetky práce boli technicky vyspelé.
Elektronická časť bola v porovnaní s predchádzajúcim ročníkom zastúpená bohatšie, avšak
len v prvých dvoch kategóriách. Súťažiaci vo svojich príspevkoch zaujali obsahom aj formou, medzi prácami sa objavili hrané videofilmy, animovaný príbeh, kvíz, návrh loga či powerpointové
prezentácie. Naplno sa prejavil ich kreatívny prístup, vnímanie nových trendov a humor.
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Výsledná listina 12. ročníka celoslovenskej súťaže
Svätoplukovo kráľovstvo ožíva 2021
 Literárna časť
I. kategória

		 poézia:
		1. miesto: Tamara Jakabová
		
ZŠ kniežaťa Pribinu, Andreja Šulgana 1, Nitra
		Svätoplukovo posolstvo do dnešnej pandemickej doby
		2. miesto: Richard Pršan
		
ZŠ, Lehota 144, Lehota
		Posolstvo návštevníka
		3. miesto: Monika Svrbická
		
Základná škola s materskou školou kráľa Svätopluka, Mierové námestie 10, Šintava
		Svätoplukovo posolstvo do dnešnej pandemickej doby
		próza:
		1. miesto: Jakub Marek
		
ZŠ Jána Palárika, Majcichov 536, Majcichov
		Študentský návrh komunikačno-zážitkového vyučovania témy VM
		2. miesto: Nina Jaňovková – Hana Hamadejová – Karin Juhaščiková –
		
Liana Podoľaková – Karin Michaličová
		
Gymnázium, Kpt. Nálepku 6, Sobrance
		Objavná výprava k misii solúnskych bratov (reportáž)
		3. miesto: Veronika Vodičková
		
Gymnázium, Alejová 1, Košice
		Podoby hrdinstva vo Svätoplukovom kráľovstve
II. kategória
		 poézia:
		1. miesto: Veronika Kupčihová
		
Stredná odborná škola techniky a služieb Levice
		Svätoplukovo posolstvo do dnešnej pandemickej doby
		2. miesto: Jozef Lukačovič
		
Gymnázium Jána Hollého Trnava
		Svätoplukovo posolstvo do dnešnej pandemickej doby
		próza:
		1. miesto: Simona Kišová
		
Gymnázium, Školská 26, Vráble
		Študentský návrh komunikačno-zážitkového vyučovania témy Veľkej Moravy
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		2. miesto: Filip Karkuš
		
Súkromné bilingválne gymnázium, Hodská 10, Galanta
		Svätoplukovo posolstvo do dnešnej pandemickej doby
		3. miesto: Timea Polovková
		
Gymnázium sv. Jána Zlatoústeho, Lesná 909/28, Humenné
		Svätoplukovo posolstvo do dnešnej pandemickej doby
III. kategória
		 poézia:
		1. miesto: Samuel Endres
		
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava
		Svätoplukovo posolstvo do dnešnej pandemickej doby
		2. miesto: Adriana Šinková
		
Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava
		Svätoplukovo posolstvo do dnešnej pandemickej doby
		 próza:
		1. miesto: Marián Šintaj
		
Gymnázium, Hlinská 29, Žilina
		Podoby hrdinstva vo Svätoplukovom kráľovstve
		2. miesto: Štefan Henri Števík
		
Gymnázium J. M. Hurbana, Ul. 17. novembra 1296, Čadca
		Objavná výstava k misii solúnskych bratov
 Výtvarná časť

I. kategória

		1. miesto: Pavol Hanzel
		
Základná škola, Kysucký Lieskovec 208, Kysucký Lieskovec
		Svätoplukovo posolstvo do dnešnej pandemickej doby
		2. miesto: Timotej Taiš
		
Základná škola, Mirka Nešpora 2, Prešov
		Svätoplukovo posolstvo do dnešnej pandemickej doby
		3. miesto: Matej Valent
		
Gymnázium, Trebišovská 12, Košice
		Návrh loga súťaže
II. kategória
		1. miesto: Veronika Gálisová
		
Stredná zdravotnícka škola sv. Vincenta de Paul, Ul. 17. novembra 1056, Topoľčany
		Objavná výprava k misii solúnskych bratov
		2. miesto: Tünde Tokárová
		
Škola umeleckého priemyslu Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice
		Svätoplukovo kráľovstvo ožíva
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		3. miesto: Amália Michalovová
		
Gymnázium, Ľ. Štúra 26, Michalovce
		Hrdinovia vo Svätoplukovom kráľovstve
III. kategória
		1. miesto: Patrícia Činčalová
		
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 17. novembra 2 579, Čadca
		Svätoplukovo posolstvo do dnešnej pandemickej doby
		2. miesto: Magdaléna Pavelková
		
Gymnázium, Hlinská 29, Žilina
		Návrh loga súťaže
		3. miesto: Kamila Pribišová
		
Stredná odborná škola pedagogická, Kmeťovo stromoradie 5, Prešov
		Podoby hrdinstva vo Svätoplukovom kráľovstve
 Elektronická časť
I. kategória

		1. miesto: Michal Marek Fano – Markus Kovarský – Kristián Majka –
		Markus Šuliman
		
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec
		Svätoplukovo posolstvo do dnešnej pandemickej doby (video)
2. miesto: Sofia Eva Graindová – Kristína Kaňuková – Samuel Petras –
		Tímea Regecová
		
Gymnázium, SNP 3/5, Spišská Stará Ves
		Čo všetko ste o Veľkej Morave nevedeli? (kvíz)
		3. miesto: Sandra Leváková
		
Stredná odborná škola techniky a služieb, Pod amfiteátrom 7, Levice
		Študentský návrh komunikačno-zážitkového vyučovania témy Veľkej Moravy
II. kategória
		1. miesto: Lenka Hake – Andrea Nguyen
		
Gymnázium, Alejová 1, Košice
		Objavná výprava k misii solúnskych bratov (animovaný príbeh)
2. miesto: Jana Krišandová & spolužiaci
		
Gymnázium, SNP 3/5, Spišská Stará Ves
		Študentský návrh komunikačno-zážitkového vyučovania témy Veľkej Moravy (video)
		3. miesto: Ema Čulková
		
Gymnázium, Trebišovská 12, Košice
		Svätoplukovo posolstvo do dnešnej pandemickej doby
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Ocenené
práce

Literárna časť
I. kategória
 poézia 
1. miesto:

Tamara Jakabová
Neberte nám orchidey
2. miesto:
Richard Pršan
Posolstvo návštevníka
3. miesto:
Monika Svrbická
Svätoplukovo posolstvo do dnešnej pandemickej doby

 próza 

1. miesto:
Jakub Marek
Študentský návrh komunikačno-zážitkového vyučovania
témy Veľkej Moravy
2. miesto:
Nina Jaňovková – Hana Hamadejová – Karin Juhaščiková –
Liana Podoľaková – Karin Michaličová
Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane!
(Objavná a poznávacia cesta za Baškovským evanjeliárom –
súčasť dedičstva misie Solúnskych bratov – reportáž)
(Prácu z technických príčin neuverejňujeme.)

3. miesto:
Veronika Vodičková
Podoby hrdinstva vo Svätoplukovom kráľovstve

I. kategória / poézia

Tamara Jakabová
Neberte nám orchidey
Ísť len tak bez cieľa, nechať sa viesť krásou,
respirátor odložiť a zabudnúť čia som.
Prechádzať sa panstvom kráľa Svätopluka,
vnímať, že tu kedysi vládla jeho ruka.
Ranná svieža rosa mi chladí bosé nohy,
chce sa mi napiť zurčiacej studenej vody.
Zviera ma chlad, cítim sladkú vôňu lúk.
A zrazu strach... strach a bolesť rúk.
Práve začínajú kvitnúť orchidey,
symboly krásy, nehy a pohody.
Vraj si pamätajú ešte Svätopluka,
všade vidím jeho obraz, jeho ducha.
V objatí mohutných tribečských hôr,
stráca sa strach a ustavičný nepokoj.
Nečudo, sám Svätopluk rád sem chodil,
divou lúkou svojho koňa brodil.
Dnes som tu ja – bojko a sa bojím,
bojím sa, ako prikovaná stojím,
bojím sa nástrah dnešnej doby,
bojím sa pandémie a ľudskej zloby,
bojím sa, že niekto za mnou stojí
a neľútostne zničí krásu orchideí.
Cítim dotyk tvojej ruky, počujem ozvy srdca,
sú splašené ako beh mladého srnca.
Na plecia mi sadol motýľ bledý,
motýľ nehy podobný rozkvitnutej orchidei.
Zvyknutý voľne vnímať lúčnu krásu,
sám Svätopluk mu vopred určil trasu.
Ale čo to?
Sadá si na vytrhnutú byľ, z hrdla zaznie ston,
stratil čuch, znie umieračika tón.
Tichý a ľútostivý... ach, jaj, joj!
Ktorá orchidea je tá pravá,
tá čo z diaľky naňho máva?
Máva, vábi hlasom flauty,
pozýva ho na seansy.
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I. kategória / poézia

Nie! Zákaz vychádzania má veľkú moc,
zasiahol nás všetkých, volám o pomoc.
Chcem mať radosť zo stretnutí,
v bubline už mi žiť nechutí.
Príď aj ty zrána potichučky,
obuj si lúčne papučky.
Vkĺzni nohou plnou nehy
medzi prekrásne orchidey.
Prechádzaj sa, vnímaj, ale sľúb,
že privoniaš a nevezmeš do rúk.
Patria matke prírode,
teda tebe, jemu, mne.
Nebuď ako ten, čo berie,
myslí len na vlastné potešenie.
Stavač, ba i kríženec
potrebujú čistý les.
Do hodvábnej horskej lúky
skloniť svoje purpurové puky.
Do kraja kde líšky dávajú dobrú noc,
pśśśt, už ani slovo, neruš tú čarovnú moc.
Motýľ strasie slzy z očí,
v letku sa ešte raz otočí.
Pred ním stojí kráľov Kráľ,
jeho siluetu hneď rozoznal.
Chce nám niečo povedať?
Odkaz všetkým ľuďom dať!
Svorne ako on kedysi
situáciu pevne do rúk vziať,
nehádať sa, neútočiť,
v srdci spoločnú túžbu mať,
s ňou večer líhať a ráno vstať.
Vidieť lúku orchideí vždy len v rozkvete,
nezabudnúť, pre koho sme na svete.
Počuješ? Les vracia ozvenu.
Ste Slovania, prosím, verte mu!
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I. kategória / poézia

Richard Pršan
Posolstvo návštevníka
Škovránok podiaľ Dunaja
plaví sa azúrovou klenbou
kde štósy mečov franských
lemujú cesty hodvábne
Plaví sa a hľadí na kraje
Svätoplukových hájov
dobrodružstvo v diaľke hľadaje
z výšin Himalájov
A uzrie svetla zrazu
vo výzorníkoch veží
v období ticha mrazu
spoza hrubých mreží
Hostiteľa a Svätopluka
Hostiteľ krivo hľadí
na hostine zvyšky núka
s čudnou vravou v jeho tvári
vzhliada pomstychtivo na Svätopluka
Však Hostiteľ zlé úmysly mal
k moci opäť dostať sa chcel
no nebeský tribunál
Svätoplukovi prozreteľnosť rozochvel
A tak Hostiteľ závisťou oslepol
uvrhnutý do temnej väzby
a i spomienky na Neapol
do kláštora bavorského odniesli
Plaví sa škovránok, plaví sa ďalej
loď jeho vedie ponad nemú alej
ponad trávnaté pláne
až k nitrianskej bráne
A dozvedá sa, že jedine vieru
v lepšie časy
v časy spásy
použiť je možno v mienke mieru
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I. kategória / poézia

Že bez ďalších utrpenia hier
i s toľkým málom
možno uzavrieti Forchheimský mier
s bavorským kráľom
Plaví sa škovránok a hľadí
čo doba za ovocie plodí
a kam vzhliadne milión tvárí
tých zblúdilých lodí
A hľadí do vyhasínajúcich očí
Svätoplukových ciest
keď nejedna noha vkročí
dediť kraj miliónov vierst
Tri hrubé zviazal prúty
nezlomil ich nik
rozviazal, však netušil, čomu dal vznik
svet pravdy je veru krutý
Dediči prúty zlomili na kolenách arogantnosti
a Svätoplukove múdra zostali nevypočuté
knižnice utopili v mlčiacich slzách veľkého otca
sediaceho na medenom podstavci vystavený svojmu dielu
A embryá myšlienok, ktoré zverené im boli
utopili v oslovenom poli
no škovránok už vidí prístav
a proroctvo Svätopluka na dejín výstav
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I. kategória / poézia

Monika Svrbická
Svätoplukovo posolstvo
do dnešnej pandemickej doby
Svätopluk, veľký kráľ,
z rodu Mojmírovcov pochádzal.
Už dávno Veľkej Morave kraľoval
a pri jej rozdelení sa nevzdal.
Svätopluk bol na vine,
že dobre sa darí krajine.
Výborne Moravu viedol,
a tak najväčší rozsah dosiahol.
No dnes tu máme vírus hnusný
a všade je vzduch dusný.
Darí sa mu ako Svätoplukovi,
predsa len je tu nový.
Rozdelil nás na dva tábory:
na zdravých a chorých.
Nevzdajme sa mu ľahkovážne,
vzbúrme sa, nech v nás horí vášeň.
Nemôžeme sa rozdeliť,
ale musíme ten vírus zničiť.
Veď iba spolu
porazíme tú potvoru.
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I. kategória / próza

Jakub Marek
Študentský návrh komunikačno-zážitkového vyučovania
témy Veľkej Moravy
V minulosti naši rodičia a v súčasnosti aj my využívame pri vyučovaní dejepisu výlučne len knihy, prípadne pracovné zošity a klasickú veľkú drevenú zelenú otváraciu tabuľu s bielou kriedou.
Sedíme v lavici a snažíme sa pochopiť, čo nám pán učiteľ chce „naliať“ do hlavy. Po pár minútach
sme unudení a učivo sa nám zapamätáva ťažko. Mnohým nám chýba predstavivosť, akú pri učení
dejepisu potrebujeme mať. Zvyčajne hodinu nejako „prežijeme“ a doma si potom do zošita urobíme krátke poznámky, príp. vypracujeme pomocou internetu projekt. Tento prístup k učeniu nie je
príliš atraktívny a ani motivujúci. Mnohé informácie nevyužijeme, resp. nevieme využiť. Ako by
sme sa mohli teda motivovať k učeniu? Ako máme získať vedomosti a poznatky tak, aby sme ich
ani za pár rokov nezabudli? Učíme sa neustále a mnohými inými spôsobmi, ako len sledovaním
učiteľa pred tabuľou...
Jednou z možností je zážitkové vyučovanie prepojené s komunikáciou medzi učiteľom a žiakom. Zážitková pedagogika je zaujímavá tým, že nám vie odovzdať tieto poznatky a vedomosti
cez emočné zážitky, a teda vlastné prežívanie. Zapojením viacerých zmyslov a emócií si dokážeme
informácie zapamätať lepšie.
Namiesto hodiny dejepisu o Veľkej Morave by bolo príjemné navštíviť divadlo a pozrieť si
predstavenie napr. od Viliama Klimáčka Mojmír II. alebo Súmrak ríše, v ktorom ide o konflikt
dvoch výrazných osobností kniežaťa Rastislava a jeho synovca Svätopluka v období Veľkej Moravy.
Divadlo na nás pôsobí veľmi emočne. Môžeme precítiť vnímanie a konanie Rastislava, ktorého
výrazne ovplyvnil Konštantín a Metod svojou úprimnou a duchovne mocnou vierou, čo pôsobí
na ľudí, a teda tým mení svet. Oproti nemu stojí Svätopluk ako praktický vládca a politik, ktorý
používa všetky prostriedky k svojmu cieľu. Svätopluk tvrdí, že ríša nestojí na ideách, ale na silných
mužoch, politikoch a vojakoch, ktorí nesnívajú, ale konajú a uprednostňujú prospech pre ľudí
pred mravnou podstatou, čo je presný opak idealistického a nábožensky založeného Rastislava.
Už názov mena Svätopluk má slovanský pôvod a jeho význam je „silný v plukoch“, „veľký medzi
bojovníkmi“. Po návšteve divadla by sme si mohli sadnúť v parku a pozhovárať sa o tom, čo sme
videli, aký máme na to názor, na čo chcel autor týmto dielom poukázať.
V súčasnosti v školstve chýbajú finančné prostriedky, ktoré by sa mohli využiť napr. na vycestovanie do krajín či miest bývalej Veľkej Moravy. Exkurzia by bola určite spestrením a reálne by sme
si prezreli rôzne stavby, ako hrady, zámky, domy, opevnenia vtedajšej Veľkomoravskej ríše.
Oživiť predstavu, ako to bolo v minulosti, by sme mohli aj virtuálnou prehliadkou 360° bezpečne a z pohodlia školy. Predstavte si, že by sme si nasadili 3D okuliare a ocitli by sme sa vo vtedajšej dobe – reálne by sa nám zobrazili priestory hradu a videli by sme, kde bola trónna miestnosť,
kde spal, čo jedol, čo si obliekal, ako vyzerala záhrada, ocitli by sme sa priamo pri súboji s koňmi
a kopijami, pozerali by sme sa z vežičiek hradného opevnenia dolu na prichádzajúcich rytierov,
počuli by sme zvuky, výkriky, cinkot mečov, zurčanie potoka a pod. Toto všetko by v nás zanechalo
hlboký dojem z takto navštíveného online stretnutia. Hlbšie by sme precítili, videli a počuli, a tak
dlhodobo uchovali spomienky.
Tiež by bolo vhodné, aby mala každá trieda interaktívnu tabuľu s projektorom, prípadne
monitor s veľkou uhlopriečkou, s pripojením na internet, kde si môžeme pozrieť rôzne fotografie,
resp. videogalériu z čias Veľkej Moravy. Vedeli by ste si predstaviť, že na hodine by ste si pozreli
film? Napr. historickú drámu od režiséra Martina Kákoša Knieža o osude legendárneho knieža-
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ťa Pribinu, vyhnaného zo svojej Nitrianskej ríše moravským kniežaťom Mojmírom v 9. storočí,
ktorý sa snažil o dosiahnutie zmierenia v náboženskej viere a v spojenectve slovanských kmeňov
v období franskej nadvlády a jeho zápas medzi starým pohanským náboženstvom a nastupujúcim
kresťanstvom. Či dokumentárny film Svätoplukova ríša od režiséra Vladimíra Štefuca, v ktorom
pátra po stopách Svätoplukovho sídla.
Ďalšou, ale „drahou“ možnosťou sú aj zábery z dronu, ktoré by nám zlepšili orientáciu
v priestore. Z vtáčej perspektívy by sme videli aspoň časť plochy Nitrianskeho kniežatstva, nazývanú „Krajinou Svätopluka“ (východná časť Veľkej Moravy), ktoré bolo v r. 867 zverené Rastislavom (vládol západnej časti Veľkej Moravy nazývanej „Rastislavova Morava“) Svätoplukovi do léna.
Vidieť je určite lepšie, ako si predstaviť... Na výtvarnej výchove by sme mohli nakresliť to, čo sme
videli, príp. vytvoriť mapu častí Veľkomoravskej ríše, čím by sme prepojili vedomosti a zručnosti
z viacerých predmetov.
A čo tak zobrať sa z triedy, ísť von do prírody, sadnúť na trávu a diskutovať? Rozobrať napr.
tému Rastislav verzus Svätopluk? Obaja vládcovia, s rozdielnymi názormi, ale so spoločným nepriateľom, ako i cieľom – odraziť východofranské útoky. Svätopluk sa pridal k nepriateľovi, aby
sám ovládol celú Veľkú Moravu. Bolo to z jeho strany bezohľadné a ctižiadostivé? Kto z nich a prečo v tej dobe tak konal? Ako a prečo sa tak rozhodol? Ako by sme sa v takej chvíli rozhodli my
a prečo? Pri diskusii by sme si tvorili vlastné názory a zdieľali ich s ostatnými.
Zaujímavé by bolo zahrať sa aj vedomostnú hru. Napríklad vypracovať na kartičky otázky
k tematike Veľkej Moravy a ich správne odpovede. Zabavili by sme sa a tým aj učili. Viac informácií si človek zapamätá zábavnou cestou ako formálnym čítaním „suchého“ textu v knihe. Možno sa
tiež rozdeliť do skupín, zadeliť si vyhľadávanie konkrétnych informácií a zahrať svoju rolu na tému
pred ostatnými žiakmi a následne o tom diskutovať. Tiež sú vhodné „workshopy“, kde by súťažili
skupiny a cieľom by bolo pomáhať si a držať spolu, byť tímovým hráčom, nie individualistom, aby
sa dosiahol určitý cieľ, tak ako v prípade, keď Svätopluk vravel synom o prútoch... Učil ich o spolupráci a vzájomnej pomoci v rámci vzťahov, či udržania ich územia pred nepriateľom. Dôležité
po každej takejto komunikačno-zážitkovej hodine je rozobrať, čo sa udialo a prečo sa to udialo,
spracovať pocity, aké sme pri tom mali, vysvetliť si problémy, vyhodnotiť, čo bolo cieľom hodiny
a uzavrieť tému. Učíme sa vďaka pozorovaniu a porovnávaniu a tým si tvoríme nejaký vedomostný celok o určitej problematike. Holé fakty sú nám nanič, pretože ich nemáme s čím porovnať.
V tomto je zážitkové vyučovanie dôležité a núti nás premýšľať a porovnávať s informáciami, ktoré
už vieme. Plnenie úloh a aktivít je plné energie. Silu zážitku ničím nenahradíme a vďaka emóciám
informáciu intenzívnejšie precítime, a teda zapamätanie je dlhodobejšie.
Buďme slobodní, hovorme svoje názory, počúvajme názory ostatných, hrajme sa, pozorujme,
skúšajme, nebojme sa prejaviť svoje pocity a učme sa byť lepšími, vnímavejšími a múdrejšími...
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Veronika Vodičková
Podoby hrdinstva vo Svätoplukovom kráľovstve
Veľkomoravským postavám/hrdinom sa môže podobať veľa ľudí. Ja si ich však priraďujem k členom svojej rodiny.
Pri Veľkej Morave si v prvom rade spomeniem na solúnskych bratov Konštantína a Metoda.
Rozširovali vo Veľkej Morave hlavne nový jazyk a písmo. Hlaholikou napísali preklady mnohých
diel, predovšetkým Biblie. Chceli Slovanom poskytnúť možnosť stať sa veriacimi. Myslím si, že Konštantín sa najviac hodí k starej mame. Keďže učila slovenčinu, tak ma stále opravuje. Chce, aby som
rozprávala spisovne. Keď mám nejaký problém so slovenčinou, viem, na koho sa môžem obrátiť.
Môžem si byť istá, že mi vždy pomôže. Preto si myslím, že by mohla byť Konštantínom, lebo tak ako
on sa snažil používať spisovný jazyk, aj ona pomáha tým, čo ho nepoužívajú správne.
Metod by mohol byť tatko. Ten ide na to iným spôsobom. Často mávam s ním pri jedení slovenčinárske diskusie o správnom skloňovaní niektorých slov. Väčšinou sa to skončí tak, že sa tatko
pozrie do slovníka, a keď ani ten nepomôže, tak sa na druhý deň opýtam v škole. Keď som bola
menšia, učil ma aj iným spôsobom. Keďže som musela písať diktáty, tak mi tatko vymýšľal zaujímavé diktáty. Väčšinou boli plné slov, ktorým som nerozumela. Aj keď som v nich mala veľa chýb,
bavila som sa na zaujímavosti viet. Takže tatko sa postaral o to, že moja slovná zásoba sa neustále
rozširovala. Mohol by byť Metod, lebo keď tie veci rozoberáme spoločne, ľahšie si ich zapamätám,
teda ma „učí“ slovenský jazyk.
Prvý panovník Veľkej Moravy bol Mojmír I. Spojil Nitrianske a Moravské kniežatstvo, a tak
vzniklo Veľkomoravské kniežatstvo. Je najdôležitejšou osobnosťou Veľkej Moravy, lebo bez neho
by ani Veľká Morava nebola. Mojmír I. mi pripomína moju mamku. Pre mňa je najdôležitejšia
a najlepšia osoba na svete. Neviem, čo by som bez nej robila. Mamka spája celú rodinu, a keby nebolo jej, všetko by mi pripadalo cudzie. Keď sa niekto urazí, vždy ide za ním a pomôže mu. Chce,
aby sme všetci v rodine držali spolu a aby sa naše priateľstvo nikdy nerozpadlo. V tomto sa veľmi
podobá Mojmírovi I. Tak ako on spojil Nitrianske a Moravské kniežatstvo, ona spája našu rodinu
a dúfa, že sa nerozpadne.
Po Mojmírovi I. sa k moci dostal jeho synovec Rastislav. Rastislav nechcel vládnuť Veľkej
Morave, bol dosadený násilím. Prinútil ho Ľudovít Nemec. Ľudovít Nemec chcel prostredníctvom
Rastislava ovládať politiku vo Veľkej Morave. Nakoniec sa ale Rastislav zbavil vplyvu Ľudovíta
Nemca a začal podporovať Ľudovítových nepriateľov. Ľudovítovi sa to nepáčilo a na Veľkú Moravu
zaútočil, ale bol porazený. Práve Ľudovítovi by sa mohla podobať moja sesternica Lucka. Je rada,
keď môže druhých „komandovať“ alebo ich usmerňovať. Podľa mňa to však nerobí preto, aby
mohla mať nad inými nadvládu ako Ľudovít, ale preto, lebo sa jej to tak páči. Ľudovít rozkazoval
Rastislavovi a ja si myslím, že Rastislav nemohol vyjadriť ani svoj názor. Lucka je oproti nemu iná,
lebo s radosťou prijíma aj názory iných.
Najvýznamnejšou osobnosťou Veľkej Moravy bol Svätopluk. Keď vládol Svätopluk, tak v krajine bol najväčší rozmach Veľkej Moravy. Svätopluk mal troch synov: Mojmíra, Svätopluka a Predslava. Predslavova existencia nie je potvrdená. Svätopluka by som najskôr prirovnala k dedovi.
Vždy, keď niečo čítam o Svätoplukovi, mám z toho rovnaké pocity, aj keď nie všetko musí byť
pravda. Myslím si, že Svätopluk bol múdry panovník, milý k ľuďom, vždy si vydobyl to, čo chcel,
ale niekedy mám z neho dojem, že vedel byť aj vtipný. Všetky tieto vlastnosti má aj môj dedo. Vždy
mi pomôže, keď niečo potrebujem. Tiež mám rada, keď rozpráva vtipné historky, lebo sa z nich
vždy smejem, hoci potom pochybujem o tom, či sa to skutočne aj stalo. Vtipný je aj pri hraní spo-
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ločenských hier a pri iných príležitostiach. V jeho spoločnosti viem, že sa nikdy nebudem nudiť.
Chvíle, ktoré prežívam s ním, mám vždy veľmi rada a teším sa, keď ho znova uvidím.
Svätoplukov syn Mojmír II. nastúpil, keď jeho otec Svätopluk I. zomrel. Pretože bol najstarší
z jeho synov, dostal sa k moci práve on. Jeho bratovi Svätoplukovi II. sa to však nepáčilo. Medzi
nimi vznikali boje a nezhody. Bolo to až také vážne, že jeden chcel toho druhého zabiť. Tieto hádky
mi pripomínajú mojich bratov, až na to, že oni sa majú radi a nikdy by sa nezabili. Aj keď sa hádajú,
o pár minút sa znova udobria. Mojmírom by mohol byť môj brat Richard. Aj keď by som si Richarda nevedela predstaviť ako panovníka, myslím si, že by sa mohol Mojmírovi podobať. Z toho, čo
som čítala o Svätoplukovi II., myslím si, že to on skôr zapáral do Mojmíra, a tak vznikli ich hádky.
Myslím si, že by Svätopluk II. mohol byť môj brat Michal. Michal by si nikdy nepripustil, že zapára,
ale podľa mňa je to tak, zapára do Richarda, a tak vznikajú ich hádky.
Takto vyzerajú hrdinovia Veľkej Moravy v našej rodine. Verím, že sa naša rodina nerozpadne,
ako sa rozpadla Veľká Morava. Držíme všetci spolu, preto nám to nehrozí.
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Svätoplukovo kráľovstvo
ožíva
Čoe sa tomu svetu robí!
Ja myšlienkou lietam do dejín otčiny ; on slávny Svätopluk
povaoval krajinu za úlohu svoju.
Moc, ktorú na bremenách dlho mal,
vzňal a svojim synom daroval.
Tá moc je teraz na bremenách naších.
Buď krajinu do výslnia dáme
alebo na prach zmeníme.
Rozhodnutie nie je na jedného ale na všetkých.
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Jozef Lukačovič
Dovedna
Sťali tri prúty
Stromu bútľavému
S neistotou vnútri
Čelom k neznámemu

Sťali tri prúty
Nech stnú ich zas
Veď prúty dorastú
Zahojí čas

Aby to drevo
Múdrejšie než my
Bránilo smelo
Od prívalu tmy

Zahojí čas
Trhliny na duši
Len aby ostala
Myseľ, čo netuší

Citlivo chránilo
Krehké duše ľudí
Rozhodne súdilo
Čas, ktorým blúdi

Netuší, čo strasť je
Nevie, čo je strach
Očami sa smeje
V roli našich snáh

Čas, ktorým blúdi
Náš rozum neistý
Na pravdu skúpy
Myšlienkou nečistý
Len nech tri prúty
Zrazené raz
Na svojej púti
Za šedý vlas
Držia aj naďalej
Ľudí rozpoltených
Od myšlienky trudnej
Od slov ozbrojených
Držia aj naďalej
Držia ďalej spolu
Odstavia beznádej
Na vedľajšiu rolu
Dovedna držia
Trí prúty vŕby
Zakaždým pomôžu
Keď jazyk svrbí
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Simona Kišová
Poklady Veľkej Moravy
Ahoj, milí žiaci!
Počuli ste už o Veľkej Morave? Viete, že to bolo veľmi slávne obdobie našich slovenských dejín?
Či ste na naše otázky odpovedali áno alebo nie, v každom prípade vás hra Poklady Veľkej Moravy
poučí a pobaví.
Hra pre 2 – 5 hráčov alebo tímy.
Herný komplet obsahuje:
1 herný plán
1 kocku
5 figúrok
1 listinu s otázkami a odpoveďami
1 listinu s pravidlami a systémom hry
Cieľ hry
Hráči sa počas postupu po hernom pláne snažia správne odpovedať na štyri druhy otázok
z histórie Veľkej Moravy. Víťazom hry sa stane hráč, ktorý najrýchlejšie prejde trasu herného plánu.
Otázky
Listina s otázkami, ktorá je uložená v spodnej časti herného plánu, je rozdelená do štyroch
kategórií. Otázky sú navzájom rozlíšené písmenami z hlaholiky: V – Veľká Morava, N – Písmo,
B – Solúnski bratia, S – Svätopluk.
Pri každej otázke sú tri možnosti, pričom správna odpoveď je vždy farebne zvýraznená v texte
otázky alebo priamo pri odpovediach.
Herný plán a systém hry
Na hernom pláne sa nachádza trasa s označenými políčkami, po ktorých sa hráči posúvajú
hádzaním kockou a následnými úkonmi. Ak sa hráč dostane na políčko vyznačené písmenom
z hlaholiky, čaká ho otázka z kategórie označenej rovnakým písmenom, ktorú mu prečíta jeden
zo spoluhráčov.
Hráč môže odpovedať priamo bez ponuky troch možností alebo si vyberie alternatívu s tromi možnosťami, ktoré mu opäť prečíta jeden zo spoluhráčov. Ak hráč správne odpovie na otázku
bez využitia možností, posunie sa o dve políčka dopredu; ak odpovie nesprávne bez využitia možností, posunie sa o jedno políčko späť. Ak hráč správne odpovie na otázku s využitím možností,
zostáva stáť na políčku, kde sa práve nachádza; ak odpovie nesprávne s využitím možností, posunie sa o dve políčka späť.
Ak sa hráč dostane na farebne označené políčko – prekážku, čaká ho trest, ktorý prislúcha
k danej farbe políčka. Prekážky s úlohami sú napísané v listine pravidiel a systému hry.
Začiatok hry
Na začiatku si každý hráč postaví svoju figúrku na políčko ŠTART. Hráč, ktorý v úvodnom
kole hodí najvyššie číslo, hádže kockou ako prvý. Podľa hodeného čísla sa hráč svojou figúrkou
posunie po hernom pláne. Ak hodí číslo 3, posunie sa o tri políčka a podobne. Písmeno a číslo
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napísané na políčku, na ktorom zastane hráčova figúrka, určí kategóriu a číslo otázky, ktorú mu
prečíta jeden zo spoluhráčov z listiny otázok a odpovedí.
Koniec hry
Hráč musí pred koncom trasy hodiť kockou také číslo, koľko voľných políčok mu zostáva
po políčko CIEĽ, alebo sa na políčko CIEĽ dostane správnou odpoveďou. Hráč, ktorý príde na políčko CIEĽ prvý, je víťazom. Hra sa končí vtedy, keď všetci hráči skončia na políčku CIEĽ.
Solúnski bratia ťa poprosili, aby si im pomohol preložiť pár kníh. Stojíš 1 kolo.
Dostal si sa za hranice územia Veľkej Moravy do Východofranskej ríše. Vráť sa o 1 políčko
späť.
Ľudia v Ložici sa chcú s tebou zoznámiť, preto ťa pozvali k sebe do hradiska. Stojíš 2 kolá.
Dostal si sa na hranice Pánonie a Veľkej Moravy. Musíš požiadať o povolenie vrátiť sa. Stojíš 1 kolo.
Na hraniciach Moravského a Nitrianskeho kniežatstva spadol strom a je potrebné ho odstrániť. Stojíš 2 kolá.
Vislania ťa nechcú pustiť do svojej časti Veľkej Moravy. Vráť sa o 2 políčka späť a skús sa s nimi
spriateliť.
Opäť si sa dostal za hranice Veľkej Moravy. Vráť sa o 1 políčko späť.
Si už takmer v cieli. Avšak Svätopluk od teba potrebuje malú pomoc za hranicami. Stojíš 1 kolo.
Otázky k hre:
V – Veľká Morava
1. Spojením dvoch kniežatstiev vznikla Veľká Morava. V ktorom roku vznikla?
a) 863
b) 833
c) 834
2. Veľká Morava vznikla z dvoch kniežatstiev. Ktoré to boli?
a) Nitrianske a Panónske kniežatstvo
b) Moravské a Západoslovenské kniežatstvo
c) Nitrianske a Moravské kniežatstvo
3. Kto bol tvorca a zároveň prvý panovník Veľkej Moravy?
a) Pribina
b) Mojmír I.
c) Svätopluk
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4. Ako nazývame jednoduché drevené obydlia našich slovanských predkov?
a) zemnice
b) zimnice
c) pivnice
5. Knieža, ktorý patril k prvým historicky známym panovníkom na našom území. Niesol
titul nitrianskeho kniežaťa a jeho hlavným sídlom bolo mesto Nitra. Kto to bol?
a) Mojmír
b) Rastislav
c) Pribina
6. V roku 828 dal knieža Pribina postaviť v Nitre prvý kresťanský kostol, i keď on sám bol
pohan. Ktorý salzburský arcibiskup ho vysvätil?
a) Wiching
b) Adalram
c) Gorazd
7. Naši predkovia žili vo veľkých drevených opevneniach. Vchádzalo sa cez mohutné
drevené brány. Ako sa tieto opevnenia nazývali?
a) hrady
b) hradiská
c) komitáty
8. Bol nitrianskym vojvodcom. Mal troch synov. Neskôr sa stal prvým najvýznamnejším
panovníkom Veľkej Moravy. Ako sa volal posledný panovník Veľkej Moravy?
a) Svätopluk I.
b) Mojmír II.
c) Predslav
9. Ľudia na Veľkej Morave sa veľmi radi rozprávali a klebetili. Ako sa nazývala reč, ktorou
hovorili naši predkovia?
a) moravčina
b) staroslovienčina
c) nitrančina
10. Slovania sa venovali rôznym činnostiam. Boli roľníci, hrnčiari a drotári. Venovali sa však
i brtníctvu. Čo to bolo?
a) zber špeciálneho ovocia
b) lesné včelárstvo
c) maľovanie
11. Obľúbeným nápojom starých Slovanov bola/bolo:
a) slivovica
b) pivo
c) medovina
12. V minulosti musel mať každý kmeň svojho náčelníka. Inak to nemali ani naši predkovia.
Kto stál na čele slovanských kmeňov?
a) veče
b) kniežatá
c) vladykovia
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13. Pred príchodom Konštantína a Metoda pôsobili na Veľkej Morave kňazi z inej krajiny.
Odkiaľ pochádzali?
a) z Franskej ríše
b) z Tureckej ríše
c) z Ruskej ríše
14. Slovania odjakživa verili rôznym poverám a veštbám. Mali svojich bohov a bohyne,
ku ktorým sa modlili. Jedna z nich dodnes patrí k slovenským tradíciám. Je bohyňou
zimy a smrti. Ako sa volá?
a) Vesna
b) Morena
c) Živa
N – Písmo
1. Konštantín a Metod prekladali knihy do staroslovienčiny. Ktorá kniha zo Svätého písma
bola prvá?
a) Kniha Genezis
b) Evanjelium podľa Jána
c) Žalmy
2. Konštantín zložil pre Slovanov písmo, ktoré sa nazýva:
a) azbuka
b) hlaholika
c) latinka
3. Konštantín i Metod sa rozhodli, že vytvoria písmo pre Slovanov, aby tak mohli lepšie
spoznávať kresťanskú vieru. Z akých písmen zostavil Konštantín písmo pre Slovanov?
a) z gréckych
b) z arabských
c) z latinských
4. Aké písmo vytvorili Metodovi žiaci?
a) hlaholiku
b) cyriliku
c) latinku
5. V staroslovienčine sa písali knihy i básne. Ako sa volala prvá báseň v staroslovienčine?
a) Proglas
b) Prvotina
c) Naša misia
6. Najstaršou zachovanou písomnou pamiatkou napísanou ručne v hlaholike sú:
a) legendy
b) breviár
c) Kyjevské listy
7. Na Veľkej Morave trojjazyčníci povoľovali bohoslužby len v troch jazykoch. Vďaka úsiliu
Konštantína a Metoda sa staroslovienčina stala:
a) tretím bohoslužobným jazykom
b) štvrtým bohoslužobným jazykom
c) jediným bohoslužobným jazykom
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B – Solúnski bratia
1. Ktorý byzantský cisár vyslal solúnskych bratov na Veľkú Moravu?
a) Konštantín II.
b) Michal III.
c) Theodor I.
2. Ktoré veľkomoravské knieža pozvalo Konštantína a Metoda na Veľkú Moravu?
a) Svätopluk I.
b) Mojmír I.
c) Rastislav
3. V ktorom roku prišli Konštantín a Metod na Veľkú Moravu?
a) 683
b) 836
c) 863
4. Aké rehoľné meno prijal Konštantín pred smrťou v kláštore?
a) Hadrián
b) Cyril
c) Michal
5. Bratia Konštantín a Metod pochádzali z mesta:
a) Nitra
b) Solún
c) Rím
6. V akom príbuzenskom vzťahu boli Konštantín a Metod?
a) bratia
b) otec a syn
c) bratranci
7. Bohoslužobnými jazykmi v čase Konštantína a Metoda boli:
a) grécky a rímsky
b) anglický, nemecký, francúzsky
c) latinský, grécky, hebrejský
8. Konštantín a Metod pochádzali z ďalekej krajiny. Ako sa volala?
a) Franská ríša
b) Byzantská ríša
c) Veľká Morava
9. Kto napísal báseň Proglas?
a) Konštantín
b) Metod
c) Svätopluk
10. Kedy zomrel svätý Konštantín?
a) 866
b) 869
c) 870
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11. Keď prišli Konštantín a Metod, naši predkovia žili na území zvanom:
a) Nitrianske kniežatstvo
b) Veľká Morava
c) Pribinovo kniežatstvo
12. Solúnski bratia mali mnoho poslaní. Konštantín a Metod sa venovali najmä:
a) výchove nových kňazov, vyučovaniu a organizácii náboženského života
b) skladaniu náboženských piesní a prekladu náboženskej literatúry
c) prehováraniu franských kňazov, aby im dali pokoj
S – Svätopluk
1. Knieža Svätopluk mal troch synov. Aké boli ich mená?
a) Svätopluk, Mojmír, Predslav
b) Slavomír, Mojmír, Svätopluk
c) Predmír, Svätopluk, Rastislav
2. Známa je povesť o tom, ako dal Svätopluk synom lámať:
a) tri meče
b) tri vŕbové prúty
c) tri vidličky
3. V ktorom storočí žil Svätopluk?
a) v 10. storočí
b) v 8. storočí
c) v 9. storočí
4. Svätopluk I. bol synovcom kniežaťa, ktorý chcel Svätopluka zabiť, no neskôr ho vydal
Frankom a oslepili ho. Ako sa volal?
a) Slavomír
b) Rastislav
c) Svätopluk
5. V slovenskom meste, podľa ktorého bolo pomenované kniežatstvo, Svätopluk zriadil
biskupstvo. Ktoré to je mesto?
a) Banská Bystrica
b) Bratislava
c) Nitra
6. V roku 871 si Svätopluk začal podmaňovať okolité krajiny. Kto k nim patril?
a) Lužickí Srbi, Poliaci, Maďari, Rumuni, Česi
b) Nemci, Španieli, Portugalci
c) Bulhari, Dáni, Estónci
7. V roku 874 Svätopluk uzavrel mier s prvým východofranským kráľom. Kto to bol?
a) Pavol Nemec
b) Koceľ
c) Ľudovít Nemec
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Plán hry
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Filip Karkuš
Svätoplukovo posolstvo do dnešnej pandemickej doby
Mnohým z nás sa zdá, že obdobie kniežaťa Svätopluka je dávna história a v tejto dobe už nemá
ľudstvu čo povedať. Z histórie sa však vždy dá poučiť a zo Svätoplukovho posolstva môžeme čerpať
aj v súčasnosti, a to obzvlášť v kritickej dobe, ktorú teraz ľudstvo zažíva.
Povesť o troch prútoch je známa. Svätopluk si pred smrťou zavolal svojich troch synov a prikázal im, aby zlomili zväzok troch prútov. Keď to nedokázali, každému podal jeden prút, ktorý ľahko prelomili. Takto im názorne ukázal, že budú oveľa silnejší, ak budú vládnuť spoločne a bez vzájomných konfliktov. Za vlády Svätopluka dosiahla Veľká Morava najväčšiu rozlohu. Od roku 871
do roku 894 k jej územiu pripojil Čechy a Lužice, Sliezsko, Vislansko a Panóniu. Synovia slová
svojho otca nevypočuli a ríša sa po jeho smrti rozpadla.
Zo Svätoplukových rád sa môžeme poučiť aj dnes. Štáty Európskej únie môžu zastaviť pandémiu, keď budú držať spolu ako 27 prútov. Vtedy zostanú silné. V opačnom prípade sa môžu ľahko
zlomiť a boj s pandémiou ich oslabí na dlhé roky.
Historické pramene opisujú aj smutné udalosti z čias Svätopluka. Za jeho vlády boli cyrilo-metodskí žiaci vyhnaní z územia Veľkej Moravy a predaní do otroctva. Pritom niekoľko rokov
predtým Rastislav a Svätopluk prijali Konštantína a Metoda s veľkou radosťou a úctou. Solúnski
bratia šírili evanjelium v reči, ktorej ľud rozumel, a dosiahli u veľkomoravských Slovanov úspech.
Po Konštantínovej smrti vo veľkomoravskej misii pokračoval Metod.
Metod však nemal pokoj pre svoju pastoračnú činnosť. Bol obvinený, odsúdený a väznený za to,
že učil na území, ktoré patrilo do franskej právomoci. Pápež musel na jeho vyslobodenie vyslať osobitného posla s listami pre nemeckého kráľa. Ani potom nenastalo zmierenie. Po vyhlásení Forchheimského mieru vznikla skupina franských kňazov, ktorá získala vplyv a Metoda znovu obvinila
z používania ľudovej reči v liturgii. Na tieto obvinenia reagoval pápež Ján VIII. listami určenými
Svätoplukovi a Metodovi a pozvaním Metoda do Ríma. Metod svoje učenie opäť obhájil. Útoky proti
slovanskej cirkvi na Veľkej Morave a Metodovi však pokračovali do konca jeho života. Falošné informácie šíril hlavne biskup Viching. Využil pápežské nariadenie z roku 885, podľa ktorého všetkých,
ktorí sa odmietnu vzdať staroslovienskej liturgie, treba uvrhnúť do vyhnanstva. Vyhostení žiaci solúnskych bratov boli prevezení na trh s otrokmi do Benátok. Intrigami a šírením nepravdivých informácií prišla Veľká Morava o slovanskú liturgiu. Návrat k nej bol možný až po dlhom čase.
Myslíme si, že dnes sa útoky proti pravde s ťaživým dôsledkom na jednotlivcov aj spoločnosť
nemôžu zopakovať? Ak áno, mýlime sa. Nepravdivé informácie sa šíria ďalšími cestami; nielen
ústnou a písomnou ako za čias Svätopluka, ale aj elektronickou, hlavne sociálnymi sieťami.
Existuje riešenie. Je to skôr návod, ktorý platil v 9. storočí a platí aj dnes. Tým je kritické myslenie. Ak by ho v tom čase použil Svätopluk, nebola by ohrozená slovanská liturgia a poprední cyrilo-metodskí žiaci by neboli väznení ani vyhnaní z krajiny. Kritické myslenie je schopnosť nepodliehať
dojmom. To sa Svätoplukovi nepodarilo a nechal sa presvedčiť intrigami biskupa Vichinga. Podľa
slovníka je kritické myslenie nezávislým myslením hľadajúcim argumenty. Rozdiel medzi kritickým
a nekritickým myslením spočíva v tom, že to nekritické neodhaľuje ani nehodnotí skutočnosti; je
nedôsledné.
Použitie kritického myslenia a overovanie zdroja informácií je a vždy bude aktuálne. V opačnom
prípade to môže zvrátiť osud jednotlivca, národa aj ľudstva. História nás učí, že chybám sa dá vyhnúť.
Ak sa rozhodujeme na základe nepravdivých alebo neúplných informácií, výsledkom môže byť len
zlé rozhodnutie. Stále zostáva pre nás živé aj posolstvo povesti o troch prútoch. Pokrok v akejkoľvek
oblasti si vyžaduje súdržnosť a spoločný postup. Zostáva nám veriť, že sme sa z minulosti poučili.
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Timea Polovková
Svätoplukovo posolstvo do dnešnej pandemickej doby
Pýtali ste v poslednej dobe samých seba, prečo sú ľudia v súčasnosti takí ctižiadostiví, takí zahľadení do seba? Prečo túžia po ešte väčšom majetku, než majú? Prečo im nestačí, že majú kde bývať,
že majú čo jesť, že majú niekoho, o koho sa môžu v núdzi oprieť? Možno áno, možno nie... Ak áno,
verím, že sa zhodneme na jednoduchej odpovedi – veď, povedzme si otvorene, človek nemusí byť
nejaký „super vedátor“, aby sa k odpovedi dopracoval.
Je tu prostá odpoveď. Ľudia túžia po niečom viac. Poniektorí si myslia, že keď budú mať
ohromné bohatstvo, tak im to zabezpečí šťastný a dlhý život. Lenže takto to v živote nefunguje.
Všetko sa môže zmeniť v priebehu jednej sekundy... Jeden deň môžu mať všetko, ale na druhý deň
už nemusia mať nič...
V minulosti sa viedli boje o to, kto ovládne čo najviac území, kto sa stane vládcom. Nepozeralo sa na ostatných ľudí, mnohí sa nestarali o to, že iní nemajú čo jesť, že nemajú čím nakŕmiť
svoje rodiny... Mysleli len na seba, na svoje vlastné potreby – na svoju pýchu. Dokonca si vzali viac,
zobrali iným aj to posledné, čo mali, bez ohľadu na to, či to reálne potrebovali. Dovolím si tvrdiť, že
istú paralelu je možné vidieť aj v dnešnej pandemickej dobe. Ľudia sú zahľadení iba do seba. Neberú ohľad na ostatných. Pýtam sa, čo vedie ľudí k tomu, že zaujmú takýto postoj – postoj zachovania
vlastného ega? Prečo sa niektorí ľudia chránia pred pliagou, ktorá nielenže obmedzuje naše životy,
ale veľakrát ich aj berie, ako len vedia? Dezinfikujú si ruky, chránia sa rúškami, robia všetko preto,
aby seba a svoju rodinu mohli pred covidom ochrániť. Prečo to ale nerobia všetci? Nezáleží im
azda na zdraví svojej rodiny? Sú až takí pyšní, že si nevidia ani na špičku svojho nosa? Nevidia, že
svojím nezodpovedným, ba priam ignorantským postojom ohrozujú nielen seba, ale aj všetkých
ľudí naokolo? Zdá sa mi, že človek nemusí byť nejako obzvlášť vzdelaný, naozaj postačí, nazvime
to, iba istý druh „sociovzdelania“, ktorý človeka povedie po tej správnej ceste zodpovednosti...
Zdravý rozum, pud sebazáchovy, ktoré v civilizovanej spoločnosti vždy vo väčšej či menšej miere
boli, by mali aj dnes, v takej náročnej dobe, odkloniť, umlčať, zdisciplinovať túto našu aroganciu,
ktorá sa nám tu v posledných mesiacoch tak nenápadne, hoci miestami už ani nie, rozťahuje a vedie nás do záhuby. Je to práve ona, kto v ľuďoch živí falošný pocit nadradenosti, šepká im, že sú
niečo viac ako ostatní... Je to práve ona, kto povzbudzuje iných, aby sa stále viac a viac vyvyšovali
nad ostatných... A tak pomaly, pomaličky zabúdame na to, čo je hlavné – že sme v tejto situácii
všetci spoločne. Možno zabúdame, možno nechápeme, možno...
Osobne si myslím, že každý z nás sa tohto vírusu obáva. Bojíme sa, kladieme si každý deň
otázky typu: ,,Čo ak...?“ Viem, že život sa neskladá z „keby“, ale predsa... Spomeňme si na jeden
starý, no v každej dobe aktuálny (a dnešnú dobu nevynímajúc) príbeh či skôr povesť O troch prútoch. Všetci to veľmi dobre poznáme, všetci! Zdá sa, že občas potrebujeme pripomenúť, ako to
bolo... Tak ako synovia Svätopluka nezlomili prúty, keď boli pospolu, tak by sme sa aj my všetci
mali zomknúť a kráčať jedným smerom, ťahať za jeden povraz, spojiť sily, pretože len vtedy dokážeme zvíťaziť! Pretože spoločne sme silní. Iba spoločne dokážeme prekonať túto situáciu. Keď sme
spolu, žiaden vírus ani žiadne ďalšie choroby, ktoré ešte prídu, nás nedokážu premôcť. Ak budeme
spolupracovať, navzájom si pomáhať a pristupovať k tejto situácii zodpovedne, práve vtedy môžeme pocítiť, uvidieť, ako sa situácia v krajine rapídne zlepšuje. Už nebude každý deň pribúdať toľko
ľudí v nemocniciach, už nemusia toľkí ľudia zomierať len kvôli našej rozkoši. Ak nebudeme myslieť
na ostatných, tak nás vírus veľmi ľahko premôže. Preto nebuďme bezohľadní voči iným, naopak,
všímajme si jeden druhého, zomknime sa, aby sme spoločne porazili nepriateľa.
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Dnes viac ako inokedy je potrebné uvedomiť si myšlienku Svätoplukovho odkazu jednoty:
„Ak budete držať spolu, nik vás neporazí. Ale ak každý pôjde svojou cestou sám, ľahko vás všetci
porazia.“ Čistá pravda. Ak každý z nás bude myslieť len a len na seba vo falošnej domnienke, že
je niečo viac ako ostatní ľudia, tak potom s touto pandemickou situáciou neskončíme nikdy. Nebuďme ako tí tvrdohlaví bratia, ale buďme takí, akými by sme mali podľa Svätopluka byť. Spojme
sa! Zjednoťme sily! Dodržujme pravidlá a rady, ktoré nám dávajú iní – mnohé tu sú nato, aby nás
chránili. Buďme jedna rodina, držme spolu. Napomínajme sa v láske a dôvere, keď je potrebné, aj
sa pokarhajme, no majme na mysli jednu vec, a to, že len spoločnými silami, vzájomnou všímavosťou, toleranciou sme schopní vyhrať nad pliagou akéhokoľvek druhu!
... trebárs aj nad covidom...
... a to je to, čo môžeme našich budúcich potomkov naučiť. Cestu k tolerancii, všímavosti si
jeden druhého a vzájomnej pomoci.
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Samuel Endres
Svätopluk
Čože nás to ešte čaká
vypustil tu niekto draka?
Vari vidieť jednotu?
Testovanie v sobotu...

Rozmýšľať nad tým, ako zvíťaziť,
nad tým všetkým vôkol,
ako tú strašnú potvoru poraziť,
teraz musia hádky bokom,
aby bolo skorej potom.

Choroba tu vôkol behá,
premením sa vari v zbeha?
Možno, keby som mal luk,
vystrelil by som sa ako drúk.

Pomôžu tu vari boje?
Nie, nie, dieťa moje.
Keď si každý doma sadne,
ver ho vôbec nenapadne,
že sa treba postaviť,
nad COVIDOM zvíťaziť.

Spomínam na Svätopluka,
ako by tu vládla jeho ruka.
Národ by sa zomkol v húf,
bolo by tu menej blúd.
Hrozné, čo sa vôkol deje,
všade plno beznádeje.

V lockdowne ma stále omíňa,
Svätopluka spomínam.
Ako mi to vždy on vravel,
Samo, napni ten svoj luk,
veď ty si bol vždy môj Svätopluk.

Neschovával by sa on
ako niekto za bubon.
Hrdo by on vládol ľudu,
smelo a bez dákeho studu.
Povedal by teraz svorne spolu
a na covid automate vykúzlil by nulu.
Ako vravel svojim synom,
netreba isť na to silou,
postaviť sa ľuďom bez podania rúk,
takto vládne Svätopluk.

Srdce moje v tichu smúti,
takto vodu nenamútim.
Preto smelo rozmýšľam,
čo ja ďalej robiť mám.
Chytím hrdo svoje prúty,
vystrelím ich do sveta
a vo forme očkovania,
bude ďalšia odveta.
Rozletia sa šípy a zabodnú sa do
ramena rúk,
to Vám vlieva silu, nádej
hrdý to kráľ Svätopluk.
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Adriana Šinková
Cesta za vzdelaním
zvonenie za zvonením
sa odráža po stenách
keď stúpam horou poznania
ktorá sťa bájny Olymp
je zahmlená a v diaľke
cieľová rovinka
zdá sa byť skúškou dospelých
každým krokom sa učím
rozpletám tri prúty
a čím som vyššie tým viac
vidím čo je navôkol
poznanie rozplýva hmlu
hoci viem že tam za ním
čakajú i iné vrchy
tento je mi najmilší –
učí ma byť správnym pútnikom
s odkazom Svätopluka
zvonenie za zvonením
a vrchol strieda druhý
koniec míňa začiatok
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Marián Šintaj
Podoby hrdinstva vo Svätoplukovom kráľovstve
Za troma dolinami, troma riekami, troma kopcami a aby som túto symbolickú enumeráciu uviedol do zdarného konca, poviem aj po troch dekádach. Presne toľko času bolo vysypaného v piesok,
odkedy sa podarilo vykoreniť inkriminovaných zlosynov z územia malebnej, zväčša však ťažko
skúšanej krajiny, teda nazvime ju Slovensko. „Bolo zle, no lepšie bude!“, aj tak a pripodobnene zneli mnohé slogany počas politických excesov tých a tamtých samaritánskych zoskupení, no ako ten
prútik sa zväčša poohýbali už vyoperované chrbtové kosti kedysi tiež. Aj to musí zniesť aristokrat.
Raz sa zvolilo prekabátené zlo, potom sa zvolilo zlo bez kabátu, neskôr to prvé prekabátené zlo
v strastiplnej zime požičalo všeobecnému dobru svoje rúcho, načo sa subjektu nadobro pomútil
mozog a ideály. Po preseknutí tohto gordického uzla sa opäť dokázala zmeniť garnitúra na staré
známe, nedobré ani z Dobšinského rozprávky.
Aj ľudia to na pár chvíľok vedeli, čo však bolo nemilé, že sa dali obalamutiť za tri groše na ďalšie desaťročie. Kráľ-tyran však neváhal ísť promptne s kožou na trh, tento najhorší Svätopluk si
na prsiach vychoval hada protichodných tendencií. Jeho nástupcovia, korunní princovia, si dokázali zas prebehnutých plebejcov poza tatkov chrbát preonačiť na svoj obraz. Krutovláda malicherných zhýralostí teda padla navnivoč, z mrákot dopršal posledný dážď a už ozaj bude len
dobre. Bratia si teda nad otcovým hrobom sľúbili všetečnú lásku a vzájomný rešpekt bez hraníc, až
dokonca svojich svetských životov.
Azda by tento bratský pakt tri + jedného prútika bol vydržal až do smrti lojálnych kolegov,
pragmaticky rozdelené územia podľa politických sľubov, ktoré by niekto mohol posúdiť ako plané,
iný zas tak, že ich každý z monarchov mal na pláne. Vlastne by boli celkom vážne schopní súdržne
a vecne jednať o všetkom, čo sa správy kráľovstva týka, našli by sa v porozumení, v jednaných kompromisoch, zabávali sa spolu do rána pri okrúhlom stole s červeným vínom a znamenitej plnke zo
zlatistej, pekne naservírovanej kačice.
V aspektoch geopolitiky si však jeden nevyberá. Prišlo to sem nenápadne, ako plazivá povera z ďalekej krajiny, iného konca zemegule, takmer v rozpore s geografickými názormi osvietenskej časti obyvateľstva, ale prišlo, predsa. Novokorunovaná hlava ríše nemohla zareagovať inak
ako autoritou a chrabro, vykonať jednotlivé opatrenia, byť však zároveň šľachetne opatrný. Svojim
prívržencom sľúbil sociálnejšie vládnutie, pre všetkých, nielen uprednostňovanie najvyšších kást
a najmä aristokracie, preto bol na otcovu politiku dosť kritický. Od svojich mladších bratov cítil,
možno kúsok paranoidne, patričnú podporu len v jednom, ten bol druhým najstarším. Aj napriek
chúlostivým vzťahom so ženami, bol mu najbližším. Mal dokonca niekoľko ľavobočkov, o ktorých
ani nevedel, že k nemu patria. Volali ho preto aj Slovenským Džingischánom.
Najmladší dvaja z bratov boli tiež v úzkom kontakte. Zlé jazyky tvrdili, že na ich študijných
cestách svetom sa vyučili za špehúnskych vlastizradcov. To samo o sebe je zavádzajúce, lebo
v cudzine študovali aj kvôli politickým krokom ich otca. On sám ich naučil priveľa, skôr ako
otcovskú povinnosť si však plnilo jeho bytie funkciu morálneho zrkadla. O mŕtvych však len
v dobrom.
I sa bili s touto novou hrozbou Slováci veľmi statočne, bolo im to treba uznať. Situácia však
bola bývala aj naďalej veľmi hektická. Autoritu najmocnejšieho z bratov podrýval aj vnútorný element, ktorý tento importovaný mor neprestával popierať. S odporom, kontraproduktívne, rástla
aj veľmožova pýcha. Rástla ako nanovoochorení touto prazvláštnou chorobou šarlatánskeho typu.
Opevnenia krajiny totiž nezvládali taký masívny vpád miliónov mikročastíc, aj obranné odvetvie,
ako takmer každé jedno z odvetví, bolo totiž pod velením predošlých neskúsených panovníkov
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do veľkej miery podvyživené. Nutné je dodať, že aj aktuálny kráľ bol z monarchie, ktorá po toľké
roky väčšinou zlyhávala. Dvorní služobníci, dokonca aj laická verejnosť ani tentoraz preto nečakala žiadnu veľkú vec, takpovediac sa utápali v skepse. Žiaľ, dvor sa vonkoncom nemýlil a možno, keby aj najuletenejší z dobre platených šašov na trón sadol, bol by krízový manažment lepšie
zvládnutý ako teraz. Tak akosi sa zabudlo na odkaz Svätopluka, dávneho kráľa pomútila historická
negramotnosť.
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Štefan Henri Števík
Objavná výprava k misii Solúnskych bratov
(Úvaha o mojej výprave)

Proglasъ jesmь svętu jevanьgelьju – prečítal som si jedného bežného dňa v učebnici literatúry, mal
som vtedy 15 rokov. Skonštatoval som, že staroslovienčina je naozaj pekný jazyk a táto báseň má
obzvlášť silné posolstvo. Ak som sa naučil ruskú, poľskú, chorvátsku, srbskú, bulharskú a mnoho
ďalších hymien naspamäť, naučím sa aj Proglas! A tak sa začal môj záujem o staroslovienčinu,
hlaholiku, príbeh Konštantína a Metoda, tak sa začala moja objavná výprava k misii solúnskych
bratov.
Predtým som nemal veľa informácií o staroslovienčine. Vedel som, že týmto jazykom hovorili
a písali solúnski bratia, ale detaily som o ňom nevedel. Myslel som si dokonca, že praslovančina
a staroslovienčina je to isté, ale mýlil som sa. Učiteľka slovenčiny mi odporučila odborné knihy
a publikácie, pomohol internet a zisťoval som... Praslovančina je jazyk, ktorým hovorili naši predkovia potom, ako sa rozdelil prabaltoslovanský jazyk na praslovanský a prabaltský jazyk (alebo
na praslovanský pravýchodobaltský a prazápadobaltský, záleží, ktorého lingvistu sa pýtate) a predtým, ako sa praslovančina rozpadla na jednotlivé slovanské jazyky. To znamená, že slovanské jazyky sú najbližšie práve k baltským jazykom, z ktorých sú živé už iba litovčina a lotyština.
Spomínam si, ako mi raz istý Litovec hovoril, že v Českej republike videl v obchode nápis:
„karty nepřijímáme“ a bez znalostí českého jazyka vedel, čo to znamená. Do litovčiny sa prekladá
ako „nepriimame“. Keď toto slovo porovnáme s českým, resp. slovenským slovom, všimneme si
veľa zaujímavých podobností. Litovčina používa na negáciu slovesa prefix ne- a pre 1. os. prítomného času používajú sufix -me, presne tak isto ako slovenčina. Sloveso „priimti“ znamená „prijať“,
pričom pri- je významotvorná prípona a sloveso „imti“ samo osebe znamená „brať, zobrať“, ale je
kognátom archaického slovenského slova „jať“. Napriek tomu, že Slovák litovčine takmer vôbec
nerozumie, gramatiky týchto dvoch jazykov sú podobné, čo dokazuje, že za starých čias tvorili
jeden jazyk.
Staroslovienčina vychádzala z macedónskeho nárečia, t. j. Solún a okolité oblasti, ktorým hovorili tamojší Slovania v 9. storočí n. l. Naši slovanskí predkovia žijúci na území Veľkej Moravy
rozumeli aj tomuto dialektu, ktorý sa hojne používal na cirkevné účely a dokonca bol aj istý čas
jedným z liturgických jazykov schválených Rímom, popri latinčine, gréčtine a hebrejčine. Aj keď
staroslovienčina už zanikla, cirkevná slovenčina, dcérsky jazyk staroslovienčiny, sa stále používa
v pravoslávnej a gréckokatolíckej cirkvi. Videl som modlitby v cirkevnej slovančine, keď som navštívil gréckokatolícky kostol v Spišskej Novej Vsi so svojím strýkom.
Môj ďalší dotyk so staroslovienčinou bol v Literárnom múzeu SNK v Martine. Mama zorganizovala výlet na tri dni s cieľom spoznať atmosféru mesta. Netušil som, že tu objavím kolísku
slovanského písomníctva. Obdobie Veľkomoravskej ríše prezentujú faksimile vzácnych staroslovienskych kódexov. Keď sme vstúpili do prvej miestnosti, uvidel som tapisériu s portrétom Konštantína a Metoda. Bola veľkolepá. Nedalo mi to, hneď ako som si spomenul na verše Proglasu,
začal som ich bezprostredne recitovať:
Proglasъ jesmь svętu jevanьgelьju
Jako proroci prorekli sǫtъ prěžde,
Christъ grędetъ sъbьratъ językъ...
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Videl som, že naša sprievodkyňa bola zaskočená a zároveň nadšená. Viem, že som iný ako moji
rovesníci. Mám rád pátos, keď máte vhodný obsah. Dozvedel som sa veľa nových informácií.
Keď sme hovorili o Kyjevských listoch, všimol som si, že blízko mňa je sklenená tabuľa s vyrytým textom modlitby v staroslovienčine, ktorá je napísaná v hlaholike. „Tu máme nádhernú
modlitbu z Kyjevských listov, až natoľko sa nám páčila, že sme ju vyryli na túto sklenenú tabuľu,“
upozornila nás historička múzea. A potom som si uvedomil, že tento text tiež viem naspamäť. Bola
to jedna z modlitieb, ktoré som náhodne našiel na YouTube a páčila sa mi až natoľko, že sa mi vryla
do hlavy.
Cěsarьstvě našemъ Gospodi			
Mіlostьjǫ tvojejǫ prizьri			
I ne otъdazь našego tuzimъ			
I ne obrati nasь vъ plěnъ			
Narodomъ poganъskъіmъ			
Chrіstaradi gospodi našego			
I že cěsaritъ sъ Otъcemъ			
I sъ svętъіmъ dugomъ.				

Na kráľovstvo naše, Pane,
milosťou Tvojou pohliadni
a nevydaj nás cudzím
a nedaj nás v zajatí
národom pohanským.
Pre Krista, nášho Pána,
ktorý kraľuje s Otcom
a so Svätým Duchom.

Dozvedel som sa, že sa volá Gorazdova modlitba a ide o najstaršiu zachovalú modlitbu v staroslovienčine. Bolo nádherné vidieť Kyjevské listy (aj keď to bola iba kópia) napísané v hlaholike.
Dodnes si veľa ľudí myslí, že cyriliku stvoril svätý Cyril. Nie je to však pravda. Svätý Cyril stvoril
hlaholiku, podľa legendy to bolo pri hore Olymp, ale nie grécky Olymp, ale Olymp v dnešnom
Turecku, kde kedysi stál kláštor Polichron. Či je táto legenda pravdivá, nie je ale isté.
Keď som sa zo zvedavosti učil hlaholiku, všimol som si zaujímavé znaky tohto písma:
ӾӾ Nerozlišuje veľké a malé písmená – nie je však jediná, napr. hebrejské, arabské a gruzínske
písmo tiež nerozlišuje.
ӾӾ Používa tvary kruhov, trojuholníkov a krížov – zakódovaná symbolika, kruh znázorňuje večnosť Boha, trojuholník Svätú trojicu a kríž je, ako všetci vieme, kresťanský symbol.
ӾӾ Existuje aj druhá verzia hlaholiky, ktorá bola používaná napr. v Chorvátsku a využíva viac
pravé uhly ako kruhy. Známa Bašská tabuľka obsahuje tento druh písma.
V tejto tabuľke sa nachádzajú aj atypické písmená hlaholiky, ale z nejakého dôvodu tam vystupuje
aj latinské „N“. Na Wikipédii možno nájsť transliteráciu, ale mám pocit, že nie je najkorektnejšia.
Chyby prepisu sú viditeľné vzhľadom na fotografiu tabuľky, ale nie všetky, keďže niektoré môžu byť
vytvorené samotným pisateľom tabuľky. Viackrát som bol v dedine Baška v Chorvátsku, ale vtedy
som nevedel, že táto tabuľa existuje. Nabudúce, keď tam budem, tak sa určite pozriem na jej kópiu,
ktorá je tam uložená.
V archíve svojich fotografií mám skryté spomienky aj na výlety do Nitry, na Devín... Pre mňa
osobne najväčším nadčasovým posolstvom misie solúnskych bratov je rešpektovanie svojbytnosti
národa, rešpektovanie všetkých kultúr a vzájomné porozumenie, tolerancia medzi národmi. Ľudia
pochopili Bibliu, keď jej slová boli hovorené v ich jazyku, a boli to práve Konštantín a Metod, ktorí
vyzdvihli túto podstatu porozumenia a duchovnosti.
Ukážkou sú verše z Proglasu:
Christъ grędetъ sъbьratъ językъ.		
Světъ bo jestъ vьsemu miru semu.		

Kristus prichádza zhromažďovať národy.
Pretože svieti svetlom svetu celému.
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Zhromažďovanie národov aj jazykov. Bez jazyka by neexistoval národ, bez slovenského jazyka by
nebol slovenský národ, bez nemeckého jazyka nemecký národ, bez perzského jazyka perzský národ atď. Jazyk národa je poklad, ktorý treba chrániť. Avšak nie je správne zachádzať do šovinizmu.
Každý národ je osobitý, žiaden národ nestojí nad iným, aby zakazoval ľuďom hovoriť rodným jazykom, utláčal ich národnú identitu alebo iný národ ponižoval. Solúnski bratia šírili humánnosť,
ľudskosť, porozumenie medzi národmi, šírili mier. Tento svet nutne potrebuje zviditeľňovať ich
posolstvo. Ja, ako mladý človek s veľkým záujmom o cudzie kultúry, jazyky, geografiu, históriu,
takto vnímam misiu solúnskych bratov. Ďakujem im za dobrodružné objavovanie seba samého,
za radosť z dešifrovania vlastnej histórie a uvedomenia si, kto som a kam kráčam. Rozhodol som
sa, že urobím radosť mojej učiteľke slovenského jazyka a literatúry. Prihlásim sa na súťaž v prednese umeleckej poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Stačí mi iba zopakovať Proglas – v staroslovienčine aj v spisovnej slovenčine.
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