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ÚVOD  

Ročník 2020 súťaže Farebný svet – Coloriskeri luma bol výnimočný tým, že nad 
ňou prijala záštitu pani prezidentka republiky Zuzana Čaputová. Škoda, že namiesto 
slávnostného vyhlásenia víťazov v Bratislave, sa udiali celkom iné udalosti. Krátko 
po vyhlásení súťaže prišla pandémia covidu. Deti, najmä tie zo znevýhodneného 
prostredia, nemohli ísť do školy a nemali možnosť ani dištančného vyučovania. 
Museli sme zmeniť termín uzávierky súťaže z júna na október 2020. O to viac sme 
si vážili práce zaslané do súťaže a oceňovali prístup učiteľov v školách a vychová-
vateľov v centrách pre deti a rodiny. Mnohí sa zapájajú každý rok a považujú súťaž 
za nástroj zvyšujúci sebavedomie rómskych detí a oboznamovania sa všetkých detí 
s rómskou kultúrou a históriou.

O SÚŤAŽI

Farebný svet – Coloriskeri luma je ce-
loštátna výtvarno -literárna súťaž, ktorú 
už 12. rok organizuje občianske združenie 
Romano kher – Rómsky dom. Súťaž je 
dvojstupňová, určená pre žiakov základ-
ných škôl, špeciálnych základných škôl, zá-
kladných umeleckých škôl a deti z centier 
pre deti a rodiny. Cieľom súťaže je zlepšiť 
komunikáciu medzi majoritou a rómskou 
národnostnou menšinou spoznávaním 
a propagovaním rómskej kultúry a rómskej 
histórie. Ide o jedinú súťaž registrovanú 
Ministerstvom školstva, vedy, výskumu 
a športu SR s rómskou identitou.
Doteraz sa do súťaže zapojilo viac ako 
3 300 detí a mladých ľudí a v porote sa vy-

striedali 57 výtvarníci a odborníci na výtvarné umenie. Súčasťou projektu sú aj tvorivé 
dielne, na ktorých sa zúčastňujú ocenené deti.

Juraj Klein, ZUŠ F. Kafendu, Vrútky, 9 r., Všetci sme si rovní
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Hlavná téma súťaže: MÔJ PRÍBEH. 
Podtémy: Ľudia, ktorých mám rád; 
Oslavy a sviatky, na ktoré rád spo-
mínam; Príbeh, ktorý vám chcem po-
vedať; Svet nie je čierno -biely a Môj 
rómsky a nerómsky kamarát

„Výber súťažných prác bol veľmi náročný, 
pretože sme mali pred sebou veľké množ-
stvo neskutočne krásnych a úprimných 
detských výtvarných diel. Každá jedna 
práca bola originálna a odhalila nám čisté 
detské vnímanie okolitého sveta. Myslím 
si, že sme si všetci odtiaľ odniesli pocit 
radosti z tvorby a tiež veľkú dávku inšpi-
rácie, energie a chuti pre vlastnú tvorbu.“

Miroslava Rudášová
predsedníčka výtvarnej poroty Roman Kollárik, ZŠ Rozmarínová, Komárno, 8 r., 

Letné prázdninové dobrodružstvá

Adela Romanová, SZUŠ, Červený Kláštor, 10 r., Mesto, kde som v bezpečí
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VÝTVARNÁ SÚŤAŽ  

Porota vyberala zo 417 obrázkov zo 68 základných škôl, základných umeleckých škôl 
a 14 centier pre deti a rodinu.
 
Porota:
Mgr. art. Miroslava Rudášová, predsedníčka poroty, ŠUP Josefa Vydru, Bratislava
Mgr. art. Dávid Marcin, ŠUP Josefa Vydru, Bratislava
Mgr. Andrej Smolák, riaditeľ galérie Andrej Smolák Galery, Bratislava
Mgr. Mária Kovalčíková, výtvarníčka a kurátorka, Bratislava

Ocenenia:
Porota využila svoje právo a udelila viac cien za 1., 2. a 3. miesto.
KATEGÓRIA I. A
1. miesto
Zuzana Kovárová, CZŠ Narnia, Bratislava, 9 r., Môj príbeh - kamaráti z Narnie
Viktória Bubeníková, ZŠ Rozmarínová, Komárno, 7 r., Môj prvý bicykel
Ema Kirschbaum, ZŠ Rovinka, 8 r., Ľudia, ktorých mám rád
2. miesto     
Grasiela Pilová, ZŠ Zlaté Klasy, 11 r., Kamarátky v dobrom aj v zlom
Roman Kollárik, ZŠ Rozmarínová, Komárno, 8 r., Letné prázdninové dobrodružstvá
3. miesto
Kiara Šusteková, CDR, Turzovka, 10 r., Svet nie je čierno-biely
Romina Lavuová, ZŠsMŠ s VJM Tomášikovo, 9 r., Môj rómsky a nerómsky kamarát
Lenka Peterová, ŠZŠ, Sečovce, 14 r., Popoluška
Čestné uznanie
Veronika Szokolová, ZŠ Rozmarínová, Komárno, 9 r., Môj svet pred koronavírusom 
Nela Šoltýsová, SZUŠ, Dlhý rad, Bardejov, 7 r., Ako Nelka Nelku stretla
Zara Karácsony, ZŠ s VJM Bélu Bartóka, Veľký Meder, 8 r., Mama a jej kamoška
Nina Eliášová, ZŠ s MŠ Mikušovce, 8 r., Pieseň
Viktória Malacká, ZŠ Rovinka, 9 r., Môj rómsky a nerómsky kamarát
     
KATEGÓRIA II. A
1. miesto 
Matúš Kováč, ZŠ s MŠ Hontianske Moravce, 11 r., Letná brigáda u pána starostu na Lišove
Viktória Godišková, ZŠ Rozmarínová, Komárno, 13 r., Dievča s bábikou
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Martina Zaťková, ZŠ Rozmarínová, Komárno, 10 r., V bábkovom divadle
2. miesto
Sabina Jágriková, ZŠ s MŠ Mikušovce, 14 r., Hudobné stretnutie 2
Džesika Kramarovičová a Samuel Ščuka, CDR, Kremnica, 10 r. a 11 r., 
Svet nie je čierno-biely
Júlia Tomiová, CDR, Dobšiná, 14 r., Príbeh, ktorý vám chcem povedať
Jázmin Rybár a Kamilla Hudák, ZŠ s VJM, Moldava nad Bodvou, 10 r. a 10 r., 
Príbeh, ktorý vám chcem povedať
3. miesto
Silvia Mirgová, ZŠ s MŠ Lomnička, 13 r., Ľudia, ktorých mám rád
Simona Burdejová, ZŠ Dolné Kočkovce, 11 r., Neboj sa, vyjdi von, svet je krásny 
Emilko Lakatos, Spojená škola ŠZŠ Hradná, Komárno, 16 r., Narodenie dieťatka 
Čestné uznanie
Alan Fízik, ZŠ s MŠ Hontianske Moravce, 12 r., O hríboch a malinách a nezvyčajnom 
kamošovi
Adriana Mačugová, ZUŠ Jána Melkoviča, Stará Ľubovňa, 11 r., Krstiny
Marcel Keleš, Nízkoprahové centrum, Snina, 12 r., Nedeľa u babky
Dávid Kováč, ZŠ s MŠ Hontianske Moravce, 11 r., Ako vzniká kamarátstvo

Ema Bieliková, SZUŠ, Lozorno, 9 r., Úžasné kolesá
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KATEGÓRIA I. B
1. miesto     
Ema Bieliková, SZUŠ, Lozorno, 9 r., Úžasné kolesá
Zoe Marcinová, SZUŠ, Dlhý rad, Bardejov, 8 r., Moja modrá zuška
Ladislav Borsányi, ZUŠ F. Kafendu, Vrútky, 8 r., Farebné objatie

2. miesto
Anna Romanová, SZUŠ, Červený Kláštor, 9 r., Od bielej k čiernej
Daniel Najšel, ZUŠ F. Kafendu, Vrútky, 8 r., Moja farebná rodina
Matúš Kontrík, ZUŠ F. Kafendu, Vrútky, 8 r., My dvaja
3. miesto
Zoja Peláková, SZUŠ, Dlhý rad, Bardejov, 8 r., Tanec Esmeraldy
Natália Šenkárová, SZUŠ, Lozorno, 8 r., Prázdniny s babkou
Alžbeta Matúšových, SZUŠ, Lozorno, 7 r., Trblietavá nočná narodeninová párty
Čestné uznanie
Juraj Klein, ZUŠ F. Kafendu, Vrútky, 9 r., Všetci sme si rovní
Mia Röthová, ZUŠ E. Suchoňa, Batkova 2, Bratislava, 7 r., Hra na tamburínke

Soňa Lániová, SZUŠ, Lozorno, 11 r., S kamarátkou Johankou
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KATEGÓRIA II. B
1. miesto    
Soňa Lániová, SZUŠ, Lozorno, 11 r., 
S kamarátkou Johankou
Nina Kormaníková, ZUŠ J. Melkoviča, 
Stará Ľubovňa, 11 r., Príbeh - obdobie gaš-
tanov
Andrea Dunková, SZUŠ, Červený Kláštor, 
10 r., Teplo domova
2. miesto    
Adela Romanová, SZUŠ, Červený Kláštor, 
10 r., Mesto, kde som v bezpečí
Nina Hrivnáková, SZUŠ, Dlhý rad, Barde-
jov, 14 r., Svet nie je čierno-biely
Katarína Rapavá, ZUŠ E. Suchoňa, 
Batkova 2, Bratislava, 12 r., Bašavel
3. miesto
Pavla Mia Lechanová, ZUŠ F. Kafendu, 
Vrútky, 15 r., Na strome
Johana Iváková, SZUŠ, Lozorno, 11 r., 
Môj príbeh mažoretky
Lea Hrivnáková, SZUŠ, Dlhý rad, Barde-
jov, 11 r., BFF

KATEGÓRIA II. C
1. miesto    
Miroslav Kováč, CDR, B. Bystrica, 
Kollárova, 17 r., Ľudia, ktorých mám rád
Dávid Stojka, CDR, Žitavce, 16 r.,  Doma
2. miesto
Monika Horváthová, Spojená škola 
internátna, Ždaňa, 16 r., Ide sa na piknik
3. miesto
Andrea Holániová, CDR, Turzovka, 18 r., 
Príbeh - nový most cez rieku
     
     

Simona Burdejová, ZŠ Dolné Kočkovce, 11 r., 
Neboj sa, vyjdi von, svet je krásny

Emilko Lakatos, Spojená škola ŠZŠ Hradná, Komárno, 16 r., 
Narodenie dieťatka
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LITERÁRNA SÚŤAŽ  

Porota vyberala z 15 literárnych prác, ktoré prišli zo 4 základných škôl, 2 základných 
umeleckých škôl a 1 centra pre deti a rodiny.

Porota:
Mgr. Anina Botošová, autorka beletristických kníh, Bratislava
Mgr. Mária Kovalčíková, redaktorka časopisov Tvorba a Goodwill, Bratislava
Mgr. Jozef Banyák, fi lmový scenárista a režisér, Bratislava

Ocenenia:
KATEGÓRIA II. A
1. miesto:
Adrianna Gábrišová, ZŠ Podsadek 140, Stará Ľubovňa, Príbeh o Ružovom očku
Ráchel Evinová, SZUŠ, Dlhý rad, Bardejov, Svet nie je čierno -biely
2. miesto:
Barbora Čurejová, ZUŠ Jána Melkoviča, Okružná 9, Stará Ľubovňa, Šťastný život 
pod hradom
Sofi a Ivanová, ZŠ, J. Švermu 6, Michalovce, Rómka
3. miesto:
Barbora Porčogošová, ZUŠ J. Melkoviča, Okružná 9, Stará Ľubovňa, Čarodejnica 
Corona
Hana Podstupková, CZŠ Narnia, Beňadická 38, Bratislava, Bez rozdielu

TVORIVÉ DIELNE  

Vzhľadom na protipandemické opatrenia sa na 
tohtoročných tvorivých dielňach zúčastnilo 12 detí 
a mladých ľudí. Východisko sme našli v uskutočnení 
podujatia v Žitavciach, Centre pre deti a rodiny. Deti 
sme v súlade s opatreniami rozdelili do dvoch skupín 
a v spolupráci s výtvarnými lektormi deti maľovali 
na tričká.
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LITERÁRNE PRÁCE  

Adrianna Gábrišová
Základná škola Podsadek 140, Stará Ľubovňa
Kategória II. A, 1. miesto

PRÍBEH O RUŽOVOM OČKU

Som jednoduché trinásťročné rómske dievča. Rada snívam o pekných veciach. 
Žijem v skromnej rodine v našej osade pod krásnym Ľubovnianskym hradom. Aj 
keď nemám všetko, čo by som si občas priala, rodičia sa snažia mne aj mojim šiestim 
súrodencom poskytnúť to, čo je v ich silách. Porozprávam vám príbeh, ktorý som 
jedného dňa zažila.

V jedno ráno ma zobudila moja mama: „Adriana vstávaj do školy!“ Pomaly som 
otvorila oči. Nado mnou povieval ružový trblietavý záves, aký majú len princezné. 
V jednej rozprávkovej knižke som sa dočítala, že sa takýto záves nazýva baldachýn. 
Celá posteľ bola plná ružových saténových vankúšov, ktoré boli na dotyk hebučké 
ako hodváb. Pomaly som sa pokúšala sadnúť. Pozrela som vôkol, a sama seba som 
sa pýtala: „Kde to vôbec som?“ Ako som tak sedela na mojej princeznovskej posteli, 
upútali ma krásne ružové steny. Na jednej stene oproti oknu bola moja veľká fotografi a 
v zlatom ráme. Oproti posteli stál ružový toaletný stolík, na ktorom bola ružová kefa 
na vlasy, veľké ružové zrkadlo a všetky ozdoby do vlasov boli tiež ružovej farby. Pod 
oknom stál ružový písací stôl, na ktorom ležal ružový laptop a krásna veľká ružová 
stolová lampa. Vedľa písacieho stola bola stolička na kolieskach: „Hádajte, akej farby 
bola? „Áno, ružová!“ Pri dverách stál ružový stojan s krásnymi šatami. Väčšia časť 
z nich bola ružová. Vybrala som si, samozrejme, tie najkrajšie s najkrajším odtieňom 
ružovej farby. Učesala som si vlasy ružovou kefou a do vlasov som si zaplietla tú 
najkrajšiu ružovú mašľu, akú som kedy videla. Keď som bola upravená, poobzerala 
som sa ešte po izbe, pretože som mala stále pocit, že to nemôže byť ani pravda. 
Hodila som na plece zamatový ružový ruksak so zlatou sponou a takto vyfi ntená 
som sa vybrala do školy.

Po ceste do školy mi do cesty skočila mačka. Nebola to vôbec obyčajná mačka. 
Bola iná! Bola celá ružová, s čiernymi škvrnami. Na krku mala obojok so zlatým 
zvončekom a keď mi kráčala oproti, jej zvonček krásne cingal. Najviac ma upútali jej 
veľké ružové oči. Nazvala som ju preto Ružové očko. Ružové očko zrazu prehovorilo. 
„Ty si Adriana?“ Odpovedala som: „Áno.“ Mačka – Ružové očko – mi navrhla, aby sme 
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spoločne zašli do mesta. Odvtedy bola mojou najlepšou kamarátkou. Chodievali sme 
spolu po obchodoch, kúpili sme si sladkosti a všelijaké pekné veci. Potom sme zašli 
na zmrzlinu. Keď sme prišli do osady, Ružové očko ma pozvalo na hrad. Predstavila 
mi kráľovnú, kráľa a ich dcéru – princeznú. Spoločne sme si dali čajík a sladký koláčik. 
S princeznou som sa na hrade pohrala, poukazovala mi aj tie najtajnejšie miesta hradu. 
V tej chvíli som sa cítila tiež ako princezná. Keď sa zotmelo, vybrala som sa s Ružovým 
očkom domov. Keď sme prišli domov, obliekla som si krásnu ružovú nočnú košieľku. 
Umyli sme sa spolu s mojou kamarátkou Ružovým očkom. Spoločne sme si ľahli do 
veľkej ružovej postele a začali sme sa rozprávať. Ružové očko mi vyrozprávala krásny 
príbeh o Ľubovnianskom hrade. Dozvedela som sa mnohé veci, o ktorých som nikdy 
nepočula. Napríklad to, že pod hradom žila kedysi čarodejnica. Táto čarodejnica 
bola Cigánkou a ja som vraj jej potomkom. Táto Cigánka vraj kedysi dávno panstvu 
pomohla, aby získali hrad od zlého vládcu, ktorý vládol v tejto krajine veľmi kruto. 
Preto páni tohto hradu dovolili čarodejnici, aby jej potomstvo žilo po ďalšie gene-
rácie pod hradom. To je vraj dôvod, prečo my všetci jej potomkovia dodnes žijeme 
v našej osade pod týmto Ľubovnianskom hradom. S Ružovým očkom sme rozprávali 
do hlbokej noci. Ani neviem ako, zrazu sme obidve zaspali.

Zobudila som sa opäť do druhého rána. Ešte skôr, ako som dokázala otvoriť oči, 
skákala po mne moja mladšia sestra a kričí: „Aďa, vstávaj, ideme do školy!“ Pozrela 
som sa vôkol a vidím, že to všetko bol len krásny sen, ktorý je už navždy preč. Po-
maly som vstala, obliekla som sa, a aj mojich mladších súrodencov, a smutne som 
sa pobrala do školy. Po ceste do školy som si spomenula na moju kamarátku mačku 
„Ružové očko“. Cítila som, že mi chýba. „Ako to, že som si tak skoro na ňu zvykla? 
Sama neviem.“

Na ulici sa ma pýtali kamarátky, prečo som tak ticho. No ja som stále myslela 
na tú krásnu ružovú izbu, krásne šaty a krásny ružový baldachýn. Kiežby som sa raz 
zobudila a všetko bolo skutočnosťou. Nezabudnem dlho na tento krásny sen. Dnešný 
deň mi však vylepšila jednotka, ktorú som dostala z odpovede o Ľubovnianskom 
hrade. Sama učiteľka bola prekvapená, odkiaľ viem toľko o našom hrade. Ja som sa 
len pousmiala a spomenula si na moju kamarátku Ružové očko. Ďakujem Ružové 
očko. Snáď sa ešte raz niekedy uvidíme.



13

Viktória Godišková, ZŠ Rozmarínová, Komárno, 13 r., Dievča s bábikou
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Ráchel Evinová
Súkromná základná umelecká škola, Dlhý rad, Bardejov
Kategória II. A, 1. miesto

SVET NIE JE ČIERNO -BIELY

Svet nie je čierno -biely. Túto vetu si nepovie skoro žiaden tínedžer v dnešnej dobe. 
Je to, samozrejme, veľmi smutné, no je to pravda.

Mladí ľudia si skôr povedia: „Nechce sa mi žiť! Načo som tu?“ Jednoducho ne-
majú chuť do života, sú deprimovaní. Dnešná doba nám prináša spolu so skvelými 
technikami a novými možnosťami aplikácie, na ktorých nájdeme len dokonalé životy, 
postavy, vzťahy. No v mnohých prípadoch to tak nie je. Povedzme si na rovinu. Kto 
by dával na sociálne siete, ako plače, ako sa pohádal s rodinou, kamarátmi, priateľom 
alebo sestrou, ako má depresie a chce spáchať samovraždu. Nikto. Nikto toto na 
svoje sociálne siete nedá, pretože TOTO nie je to, čo svet chce vidieť. Samozrejme, 
že viac lajkov a úspechu bude mať vyumelkovaná postava či tvár. Pretože toto sa 
každému páči. No neberie sa ohľad na mladé dievčatá, ženy, ktoré s týmto bojujú 
a majú naozaj problémy alebo sú nespokojné s tým, ako vyzerajú. Ja sa im ani ne-
čudujem. Zamyslime sa, že tieto dievčatá, ktoré vyrastajú v dnešnej dobe, to majú 
naozaj ťažké. A to ani neberieme do úvahy to, že môžu byť sklamané z niečoho, čo 
sa deje okolo nich. Dospelí sa hádajú, napokon rozvádzajú a rátajú s tým, že deti 
všetko zvládnu, čo je pre niekoho veľmi ťažké. Práve týmto slabším osobám treba 
ukazovať podporu a to, že tu pre nich niekto je, pretože toto je to najdôležitejšie, čo 
pre nich môžete urobiť. Ukázať im, že svet nie je čierno -biely. Môj svet bol tiež dlho 
čierno -biely, pokiaľ som si neuvedomila to najzákladnejšie – že môj svet sa delí na 
tri farby. Zelenú, červenú a oranžovú, ako taký semafor. Zelená farba je typická tým, 
že má upokojujúce účinky. Rodina dostala v mojom živote zelenú. Rodina tu je vždy 
pre teba, keď si myslíš, že to nezvládneš. Keď padneš na kolená, rodina tu vždy stojí 
pri tebe, podporuje ťa vo všetkom, čo robíš. Keď máš v hlave vír nesprávnych myš-
lienok, keď už nevieš, ako ďalej. Vtedy príde zelená, príde zvrat, ktorý všetko zlé na 
dobré obráti. Vo všetkom ti pomôže, dodá nádej a pevnú pôdu pod nohami. Preto je 
pre mňa najzákladnejšou farbou rodina. Druhá farba je červená. Červená mi evokuje 
vášeň, energiu, radosť zo života. No na druhej strane nás upozorní, že máme stáť 
alebo že sme už za čiarou. Presne pre túto farbu som si vybrala kamarátky a kama-
rátov. S nimi vždy prežívam radosť zo života, som šťastná, keď som s nimi, nič ma 
netrápi. No zároveň na týchto ľuďoch milujem, že sú úprimní a povedia mi, keď už 
niečo je naozaj za čiarou, zastavia ma v najvhodnejšej chvíli, presne v tú chvíľu, keď 
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sa ide všetko pokaziť. Milujem túto stopku, pomoc, ale aj radosť zo života, a presne 
preto sú moji kamaráti na mieste červenej. Pýtate sa, čo alebo kto je na tretej farbe? 
Čo by to bol za semafor bez strednej farby? Presne tak, oranžová a keďže je v strede 
semafora, u mňa v živote je to tiež nejaký pomyselný stred. Oranžovú som zaradila 
tak, aby znázorňovala spomienky na rodinu alebo kamarátov. Spomienky na detstvo, 
keď sme neriešili žiadne problémy. Tie krásne chvíle, pre ktoré sa oplatí žiť. Čas hier, 
smiechu, chvíľ prežitých s rodinou a kamarátmi. Boli to tie najkrajšie chvíle môjho 
života. Možno je pravda, že čím sme starší, tým viac sa chceme vrátiť do týchto čias. 
No v živote mňa aj teba čakajú mnohé krásne chvíle, zážitky, pre ktoré sa oplatí žiť. 
A keď ľudia, s ktorými sme tieto okamihy zažili, odídu, spomienky nám nikto nemôže 
len tak vziať. Toto je to najkrajšie na tejto oranžovej farbe. Samozrejme, že môj život 
má aj mnoho ďalších krásnych farieb, ale pre mňa sú najdôležitejšie tieto tri. Tieto 
tri farby v mojom živote. Sú nenahraditeľné, pretože bez týchto troch farieb by ne-
bol ani ten môj semafor kompletný. Tieto krásne veci, vďaka ktorým je svet naozaj 
farebný, treba ukazovať mladým ľudom, ktorí vidia svet čierno -bielo. Tak snažme sa 
všetci žiť farebný život, aby sme si mohli na úplnom konci so slzami v očiach pove-
dať, aké bolo úžasné a krásne žiť farebný život, aby sme mohli byť hrdí na všetky 
rozhodnutia, skutky, okamihy. Nie vždy to bude ľahké, to nikto nehovorí, ani ja. Ale 

Nina Kormaníková, ZUŠ J. Melkoviča, Stará Ľubovňa, 11 r., Príbeh - obdobie gaštanov
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stále lepšie skúšať a snažiť sa, ako sedieť so založenými rukami a hovoriť si, že na 
to aj tak nemáme a ľutovať sa.

Preto sa snažím byť MÚDROSŤOU môjho brata, LÁSKAVOSŤOU mojej sestry, 
LÁSKOU mojej mamky a ocka, SMIECHOM mojej najlepšej kamarátky, no hlavne žiť 
čo najfarebnejší život, aký dokážem. Začni aj ty, kým ešte nie je neskoro. Sk

Barbora Čurejová
Základná umelecká škola Jána Melkoviča, Okružná 9, Stará Ľubovňa
Kategória II. A, 2. miesto

ŠŤASTNÝ ŽIVOT POD HRADOM

Ako by som začala? Som jednoduché rómske štrnásťročné dievča, ktoré žije od 
svojho narodenia pod hradbami krásneho Ľubovnianskeho hradu. Určite sa budete 
čudovať, ako niekto môže v dnešnej dobe žiť pod hradbami hradu? No nežijem pod 

jeho podzemím, ale pod kopcom, 
na ktorom tento hrad stojí. S mo-
jou rodinou a ešte asi 1 200 ľuďmi 
žijeme v krásnom prírodnom pro-
stredí, ktoré obklopujú bohaté 
lesy. Musím priznať, že toto krásne 
prostredie je už dosť zničené, ale 
je to mojím domovom, a ja s tým 
už nič nenarobím. Je to skromná 
osada, v ktorej býva viac i menej 
chudobných rodín. Rozdiely medzi 
sebou však nerobíme.

Ja s mojou rodinou žijeme 
v murovanom dome s vodovo-
dom, máme pekné zariadenie, 
dokonca mám aj vlastnú izbu. No 
sú tu domácnosti, ktoré toto ešte 
v 21. storočí nemajú. Ale ani táto 
skutočnosť nás od seba nedelí. 
Jedno, čo nás spája, je náš spo-
ločný osud, bývať na okraji tejto 

Dávid Stojka, CDR, Žitavce, 16 r., Doma
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spoločnosti. Napriek nedostatku, ktorý ľudia pociťujú, tu nechýba láska a ochota 
vzájomne si pomáhať.

V našej osade sme skoro každý s každým rodina. Ak niektorá rodina prežíva 
smutnú alebo radostnú udalosť, prežívame ju všetci spoločne. Často som sa zamýš-
ľala, že by som možno aj chcela bývať mimo osady, v meste, ale vždy, keď sa v našej 
rodine niečo udialo, boli to naši najbližší, ale i vzdialenejší členovia rodiny, ktorí stáli 
pri nás a pomáhali nám prekonávať ťažké chvíle.

Páči sa mi, keď k nám večer prichádzajú susedia, posadajú si okolo stola, hovoria 
krásne príbehy a my deti ich počúvame dlho do neskorého večera. V lete sa stretá-
vame na priedomí našich domovov a tešíme sa spoločne len tak obyčajnému dňu 
pri speve a tanci. Vtedy si uvedomujem, že k svojmu šťastiu nepotrebujem toho až 
tak veľa. Okrem vzdelania, ktoré túžim dosiahnuť a dostať sa na strednú školu, mi 
na najbližšie roky stačí prítomnosť mojich blízkych i najbližších, mojej rodiny. Tieto 
krásne chvíle s ľuďmi v osade, s ktorými sa delím o to krásne i menej pekné, je to 
najdrahšie, ktoré mi nikto nikdy nevezme.

Verím, že práve spomienky na spoločné chvíle strávené pri spoločných stretnutiach 
a zábavách pod holým nebom budú pre mňa v dospelosti tým najväčším dedičstvom, 
ktoré mi zanechajú moji rodičia, moja rodina. velý slneční deň musí

Jázmin Rybár a Kamilla Hudák, ZŠ s VJM, Moldava nad Bodvou, 10 r. a 10 r.,Príbeh, ktorý vám chcem povedať
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Sofi a Ivanová
Základná škola, J. Švermu 6, Michalovce
Kategória II. A, 2. miesto

RÓMKA

Konečne! Už som sa nevedela dočkať konca školského roka. Aj keď do školy 
chodím veľmi rada, neskutočne som sa tešila na chalupu. Je to ozajstný poklad. Naj-
radšej by som sa tam aj presťahovala. To by som ale musela každý deň autobusom 
cestovať vyše 20 kilometrov do školy. A to už… Hlavne to vstávanie… Jednoducho je 
to chalupa na víkendy a prázdniny. U susedov sú zvieratká, a keďže je v plote bránička, 
nič mi nebráni kedykoľvek zájsť na druhú stranu plota a pohrať sa so zvieratkami, 
ktorých je tam neúrekom. Zájdu aj k nám. Nakŕmim ich, takže sú tak trošku aj moje.

Nuž, začali sa prázdniny. Také…, no…, trochu iné ako predtým. Idem na farmu! 
Bola som plná očakávania, lebo som nevedela, do čoho vlastne idem. Kam, to som 
vedela. Hneď za bráničku, k susedom, resp. k susedovi. Čo však budem robiť, to bolo 
pre mňa veľkou neznámou. Spolužiaci čo -to rozprávali o akejsi „farme“ v telke, ale 
mne ju mama nedovolila pozerať. Vraj to nie je pre deti.

Len tak mimochodom – sused. Je to milý, prívetivý a veselý pán. Stará sa o zá-
hradu, zvieratá, stále čosi robí okolo domu. Nádherne spieva. Ak by sa prihlásil do 
Superstar, určite by vyhral. On však po tom netúži. Je totiž kňazom. Rozhodol sa 
urobiť tábor na spôsob farmy.

Deň D nastal prvý prázdninový pondelok. Zišlo sa nás neúrekom – okolo 50. Boli 
medzi nami malí i veľkí školáci, ale aj stredoškoláci. Pán farár nám vysvetlil, čo budeme 
robiť – robiť. Vraj vidí, že mnohé deti nevedia do ruky ani metlu chytiť, či uvariť si 
čaj, postarať sa o mladších súrodencov, tak je načase to zmeniť. Bol hlavný farmár 
dňa, sluhovia, čo pripravovali obed…, jednoducho sme sa museli o seba postarať. Aj 
keď som mala domov hneď za plotom, nesmela som tam ísť.

Na farmu prišla aj Zuzka z vedľajšej obce. Bola na prázdninách u svojich starých 
rodičov. Upútala ma hneď na prvý pohľad. Bola nádherná. Mala dlhé čierne zvlnené 
vlasy a oči ako čierne uhlíky. Pokožku krásnu opálenú, ale trochu inak. Nie do hneda, 
ale skôr do čierna. Túžila som, aby sme boli priateľkami.

„Ja som Sofi a,“ prihovorila som sa jej.
„Ja Zuzka. Budeme sa kamarátiť? Vieš, ja tu nepoznám nikoho.“
„Super! Ja až na Moniku, čo býva neďaleko, tiež nikoho nepoznám.“
Stali sme sa priateľkami. Čoraz viac sme si rozumeli. Bolo to veľmi slušné dievča. 

Mala aj brata. Bol tiež ako ona. Rovnako opálený, s krásnymi tmavými očami, ale 
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príliš sa na seba nepodobali. Zato si veľmi dobre rozumeli. Bolo mi ľúto, že nemám 
ani brata, ani sestru. Určite by som takého brata, ako mala Zuzka, prijala.

Spali sme v spacákoch na sene. Bolo to veľmi romantické, aj keď nie príliš poho-
dlné. Jedna pri druhej.

V jednu noc som začula tichý vzlykot. Opatrne som sa obzrela okolo seba.
Zuzka! Veď to plače Zuzka! Určite sa jej niečo zlé sníva, pomyslela som si. Opatrne 

som ju chytila za rameno a snažila som sa ju zobudiť. Zuzka však nespala.
„Čo sa ti stalo, Zuzka? Prečo plačeš?“ spýtala som sa jej potichu, aby som nikoho 

nezobudila.
„Ja neplačem,“ rovnako ticho odpovedala.
„Neklam! Veď vidím, že plačeš. Neboj, aj mne sa niekedy niečo zlé sníva. Mamka 

ma vtedy zoberie do náručia, pobozká na čelo a zlé sny sú preč.“
„ Mne sa nič nesnívalo.“
„Tak potom prečo plačeš?“ vyzvedám. „Už nie sme kamarátky? Priateľky predsa 

pred sebou nič neskrývajú.“
„Tebe je hej, ale mne?!“
„Ako vieš, ako je mne?“
„Máš fantastickú mamku, ktorá ťa veľmi ľúbi.“
„Áno, aj tetuIku, babku, dedka, mačičku,“ snažila som sa ju trochu rozveseliť.

Sabina Jágriková, ZŠ s MŠ Mikušovce, 14 r., Hudobné stretnutie 2
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„Poviem ti tajomstvo, ale sľúb mi, že to nikomu nepovieš.“
„Jasnačka, veď sme priateľky.“
„Určite?“
„Že sa pýtaš! Pochybuješ o mne?“ Jej slová ma trochu urazili. Ako len môže o mne 

pochybovať!
„Ja som adoptovaná.“
„No a?“ Ak by nebola noc a decká nespali, nahlas by som sa rozosmiala. „Aké 

akože nešťastie! Moja babka má sesternicu, ktorá je tiež adoptovaná a nikomu to 
neprekáža. Preto plačeš? Rýchlo si utri slzy! Si nádherné dievča, nemáš prečo plakať.“

„Lenže to ešte nie je všetko.“
„No tak von s tým! Určite aj to druhé tajomstvo bude rovnaké ako prvé. Teda čo 

sa plaču týka. Poď, nech ťa objímem, ako zvykla objať mamka mňa. Nech ťa strašidlá 
nenaháňajú.“

„Môj brat, teda nie brat…“
„O kom rozprávaš? Bratovi či nebratovi?“ Ničomu som nerozumela. Teda jej zaja-

kavému začiatku.
„Janík, teda môj brat, nie je brat.“
„Máš horúčku? Čo to pletieš? Ako tvoj brat môže byť zároveň nebratom?“ Ne-

chápala som. Veľmi sa síce nepodobajú, ale aj Monikin brat je úplne iný.
„Aj on je adoptovaný,“ povedala tíško.
„No, hovorím, máta ťa niečo, čo nie je mátoha. Veď čo na tom, že aj on je adop-

tovaný.“
„Ale my nie sme súrodenci!“
„Super! Koniec mátoženiu! Ide sa spať!“ Pobozkala som ju na čelo, pritúlila k sebe.
„Nerozumieš si s novými rodičmi?“ nedalo mi sa nespýtať.
„Nie, mám veľmi dobrých rodičov i starých rodičov, ale…“
„Čo za ale?“
„Ale rada by som spoznala aj svojich pravých rodičov,“ povedala nesmelo.
„Svojich pravých rodičov poznáš. Sú to tvoji adoptívni rodičia. Babka vraví, že 

rodič je ten, ktorý vychová dieťa. Teda máš veľmi dobrých pravých rodičov a už spi!“
„Ale ja…“
„Aké zase ale?!“
„ Rada by som spoznala aj svojich biologických rodičov, ale sa bojím. Čo keď sú 

z chatrče?“
„Chatrče?“
„Áno, chatrče! Som Rómka!“ vyhŕklo z nej ako z dela.
„Ty si Cigánka?“ Nemohla som uveriť tomu, čo som počula.
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Odsotila som ju od seba.
„Ty si Cigánka! Prečo si mi to tajila? Ako si len mohla?! Choď preč! Cigáni sú zlodeji! 

Trikrát nám vykradli chalupu!“
„Ako to o mne hovoríš? Veď sme priateľky!“
„Žiadne priateľky! Cigánka nemôže byť mojou priateľkou!“ Nemohla som uveriť, 

čo som sa dozvedela. Ja som bozkávala Cigánku! Musím si ísť hneď umyť ústa. To 
nemôže byť pravda!

Noc som prečkala schúlená v spacáku. Nechcela som sa Zuzy ani len dotknúť. Ráno 
sme sa ani nepozdravili. Predtým nerozlučná dvojica, teraz sme na seba ani nepozreli.

„Mami, chcem ísť domov! Už to tu nevydržím! Prosím, zober ma odtiaľto!“ pro-
síkala som cez plot.

Musela som strašne vyzerať, keď mama neváhala a zobrala ma.
Doma, teda na chalupe zo mňa sa vylialo more sĺz.
„Mami, mami, vieš, ja som pobozkala Cigánku! Ja som sa priatelila s Cigánkou! 

Strašné!“
„Snáď Zuzkou, Rómkou,“ opravila ma mama. „Ja viem, že je Rómka. Rovnako ako 

aj jej brat.“
„Ty to vieš a dovolila si sa mi s ňou priateliť?!“
„No a? Prečo nie? Ľudí nemáme posudzovať podľa toho, akej sú farby pleti, ná-

rodnosti či rasy. V každom národe sú ľudia dobrí i zlí. Čo spravila Zuzka zlé? Predstav 
si, že ty by si sa narodila ako Rómka. Páčilo by sa ti, aby sa k tebe Zuzka správala ako 
ty k nej? Odsúdila si ju napriek tomu, že si s ňou strávila nádherné dni, stali ste sa 
priateľkami, a to len preto, že je Rómka. Veľmi zle si sa k nej zachovala.“

„Ale veď nás vykradli…“
„A čo má s tým Zuzka? Nič! Tak už prestaň vymýšľať a skús porozmýšľať, čo si 

spravila.“
Bolo mi zle. Mama má pravdu. Tak pekne sme si rozumeli a ja som to všetko 

zbabrala! Ja! Nik iný.
Rozplakala som sa. Teraz však moje slzy mali inú príčinu. Plakala som nad stratou 

najlepšej priateľky. Musím to napraviť!
Ráno, len čo zaznel za plotom budíček, utekala som za Zuzkou. Ospravedlnila 

som sa jej, objala ju a pobozkala.
„Už sa ti nehnusím? Veď som a stále budem Rómka, aj keď mám bielych adop-

tívnych rodičov.“
„Prepáč, bola som veľmi hlúpa. Čo mám spraviť, aby si mi odpustila?“
„Prísť o rok na farmu. Určite nás čaká veľa zážitkov.“
„Sľubujem. Už teraz sa teším.“
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Ladislav Borsányi, ZUŠ F. Kafendu, Vrútky, 8 r., Farebné objatie
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Barbora Porčogošová
Základná umelecká škola J. Melkoviča, Okružná 9, Stará Ľubovňa
Kategória II. A, 3. miesto

ČARODEJNICA CORONA

Čo sa to stalo? Nechápem! Ba dokonca niečo také nezažili ani moji rodičia. Boli 
sme uväznení, samozrejme, aj celá spoločnosť chorobou nazývanou Corona. Ja i naša 
celá spoločnosť ostala zo dňa na deň zatvorená vo svojich domovoch. Moje dni sa 
zrazu zmenili na dni ako cez kopirák. Každý deň dookola stále to isté. Ráno som 
vstala a skontrolovala si školskú internetovú stránku. Urobila som si domáce úlohy, 
potom som pomáhala mame v domácnosti. Vždy okolo tretej som sa zašla popre-
chádzať do lesíka s kamarátkou. V tejto nešťastnej situácii s Covidom-19 sa mojou 
obľúbenou činnosťou stala práve prechádzka do blízkeho lesa. Netušila som, že 
pravé prechádzka do lesa bude raz pre mňa tak dôležitá. Po prechádzke som mávala 
doma online hodinu klavíru. Po klavíri som mala skoro vždy v ten istý čas video hovor 
s mojou mentorkou. Vôbec som sa doma nenudila, lebo práce som mala vyše hlavy. 
Po mesiaci mi začala chýbať nielen škola, ale dokonca aj učitelia. Dokonca mi začalo 
chýbať aj samotné cestovanie autobusom do školy. Bolo to pre mňa ťažké stále byť 
vo vnútri a nič nerobiť, ale napriek tomu som sa snažila nájsť si vždy nejakú prácu, aby 
som sa s niečím zamestnala a hlavne nenudila. Uvedomila som si, že už ani sociálne 
aplikácie ako Facebook ma nezaujímali. Asi som sa tým presýtila. Začali mi chýbať 
reálne kamarátky a spolužiaci. Túto situáciu som spočiatku nebrala vážne. Z Corony 
som si robila srandy, tak ako mnohí iní. No keď som videla v správach a na sociálnych 
sieťach, že ľudia umierali, prestala som si robiť z toho srandu a začala som to brať 
vážne. Dokonca som sa začala aj obávať o zdravie našej rodiny. Začala som sa sama 
správať viac zodpovedne. Samoštúdium som začala brať viac zodpovedne, aj so si-
tuáciou, ktorá nastala, som sa pomaly zmierila. Naďalej som sa tešila na prechádzky 
do prírody, kde som aspoň na chvíľu zabudla, že nemôžem ísť s kamarátkami do 
mesta na pizzu, ani do kina. Potom konečne nastala situácia, keď sa pomaly vracal 
život do normálu. Tešila som sa, že sme sa mohli stretnúť celá rodina, opäť som sa 
mohla stretávať s mojou mentorkou. Pre nás žiakov to bolo ťažké. Najviac som sa 
tešila na to, že budem môcť ísť konečne v septembri do školy. A tak sa život dostával 
do normálu, len s tým, že rúška ostávali našou súčasťou života i naďalej. Verila som, 
že to bude už len lepšie a lepšie. No ani nie po mesiaci je to opäť späť. Je mi z toho 
smutno. Vysoké aj stredné školy sú znovu pozatvárané, a určite sa zatvoria
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 zase aj základne školy. Keďže som deviatačka, čakajú ma prijímačky na strednú 
školu a neviem si ani len predstaviť, ako to všetko zvládnem.

Pomaly a isto som začala Coronu nenávidieť. Vo svojich predstavách ju vidím ako 
čarodejnicu, ktorá ovláda celý svet a chce mu vládnuť. Verím, že sa konečne jej sila 
pominie a život ľudstva celého sveta sa vráti do normálu. Že sa budeme môcť opäť 
nadýchnuť a pohybovať sa bez akýchkoľvek obmedzení. Možno nám len príroda 
vracia to, čo jej my ľudia spôsobujeme dlhé roky. A možno sa nežná pani Príroda 
premenila na škaredú, pomstychtivú čarodejnicu, ktorá sa rozhodla potrestať nás, 
nezodpovedných ľudí, a priviesť nás opäť k rozumu.

Hana Podstupková
Cirkevná základná škola Narnia, Beňadická 38, Bratislava
Kategória II. A, 3. miesto

BEZ ROZDIELU

Mali sme sa sťahovať
A začali trochu báť.
Aké to tam bude?

Prišli sme do nového domu
a založili Normálku k tomu.
Potraviny bez obalu,
Kávu veľkú a aj malú,
Potraviny, herničku
Pre deti aj mamičku.
 
Jedného dňa prišla Nikky,
Veľké oči, vrkôčiky,
S mojou sestrou, moji milí,
Hneď sa obe skamošili.

Obidve tri rôčky majú
A rady sa spolu hrajú.
Nikky si rodičia vybrali,
Z domova ju k sebe prijali.

Grasiela Pilová, ZŠ Zlaté Klasy, 11 r., Kamarátky v dobrom aj v zlom
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Ester ju hneď za kamošku prijala,
Jej aj našu mamu tým dojala.
Nevidia, že sú ako deň a noc,
Proste sa spolu hrajú moc.

Strašne sú zlaté a nevidia rozdiely,
To čo my vidíme, ich nedelí.
Myslia si, že sú rovnaké a je to tak.

Zuzana Kovárová, CZŠ Narnia, Bratislava, 9 r., Môj príbeh - kamaráti z Narnie
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Zoe Marcinová, SZUŠ, Dlhý rad, Bardejov, 8 r., Moja modrá zuška

Andrea Dunková, SZUŠ, Červený Kláštor, 10 r., Teplo domova



27
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Ema Kirschbaum, ZŠ Rovinka, 8 r., Ľudia, ktorých mám rád



28

Martina Zaťková, ZŠ Rozmarínová, Komárno, 10 r., V bábkovom divadle



29

Matúš Kováč, ZŠ s MŠ Hontianske Moravce, 11 r., Letná brigáda u pána starostu na Lišove



30

Miroslav Kováč, CDR, B. Bystrica, Kollárova, 17 r., Ľudia, ktorých mám rád



31

Matúš Kontrík, ZUŠ F. Kafendu, Vrútky, 8 r., My dvajaDaniel Najšel, ZUŠ F. Kafendu, Vrútky, 8 r., Moja farebná rodina

Viktória Bubeníková, ZŠ Rozmarínová, Komárno, 7 r., Môj prvý bicykel



32

Džesika Kramarovičová a Samuel Ščuka, CDR, Kremnica, 10 r. a 11 r., Svet nie je čiernobiely

Katarína Rapavá, ZUŠ E. Suchoňa, Batkova 2, Bratislava, 12 r., Bašavel



33

Anna Romanová, SZUŠ, Červený Kláštor, 9 r., Od bielej k čiernej

Júlia Tomiová, CDR, Dobšiná, 14 r., Príbeh, ktorý vám chcem povedať



34

Monika Horváthová, Spojená škola internátna, Ždaňa, 16 r., Ide sa na piknik

Pavla Mia Lechanová, ZUŠ F. Kafendu, Vrútky, 15 r., 
Na strome

Nina Hrivnáková, SZUŠ, Dlhý rad, Bardejov, 14 r., 
Svet nie je čierno-biely
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Romina Lavuová, ZŠsMŠ s VJM Tomášikovo, 9 r., Môj rómsky a nerómsky kamarát

Kiara Šusteková, CDR, Turzovka, 10 r., Svet nie je čierno-biely
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Andrea Holániová, CDR, Turzovka, 18 r., Príbeh - nový most cez rieku

Johana Iváková, SZUŠ, Lozorno, 11 r., Môj príbeh mažoretky



37

Lenka Peterová, ŠZŠ, Sečovce, 14 r., Popoluška

Alžbeta Matúšových, SZUŠ, Lozorno, 7 r., Trblietavá nočná narodeninová párty

Silvia Mirgová, ZŠ s MŠ Lomnička, 13 r., 
Ľudia, ktorých mám rád



38

Natália Šenkárová, SZUŠ, Lozorno, 8 r., Prázdniny s babkou

Lea Hrivnáková, SZUŠ, Dlhý rad, Bardejov, 11 r., BFF Zoja Peláková, SZUŠ , Dlhý rad, Bardejov, 8 r., 
Tanec Esmeraldy



39

Mia Röthová, ZUŠ E. Suchoňa, Batkova 2, Bratislava, 7 r., Hra na tamburínke

Marcel Keleš, Nízkoprahové centrum, Snina, 12 r., Nedeľa u babky



40

Nela Šoltýsová, SZUŠ, Dlhý rad, Bardejov, 7 r., Ako Nelka Nelku stretla

Veronika Szokolová, ZŠ Rozmarínová, Komárno, 9 r., Môj svet pred koronavírusom



41

Nina Eliášová, ZŠ s MŠ Mikušovce, 8 r., Pieseň

Alan Fízik, ZŠ s MŠ Hontianske Moravce, 12 r., O hríboch a malinách a nezvyčajnom kamošovi



42

Adriana Mačugová, ZUŠ Jána Melkoviča, Stará Ľubovňa, 11 r., Krstiny

Viktória Malacká, ZŠ Rovinka, 9 r., Môj rómsky a nerómsky kamarát



43

Dávid Kováč, ZŠ s MŠ Hontianske Moravce, 11 r., Ako vzniká kamarátstvo

Zara Karácsony, ZŠ s VJM Bélu Bartóka, Veľký Meder, 8 r., 
Mama a jej kamoška



Názov: Farebný svet – Coloriskeri luma 2020
Vydalo: Romano kher – Rómsky dom, občianske združenie

Zostavila: Agnes Horváthová
Grafi cká úprava: Tomáš Miško

Tlač: Copex, Bratislava

Rok vydania: 2021
Náklad: 50

Publikácia je nepredajná. Vydanie prvé. 
Za obsah katalógu zodpovedá vydavateľ.


