
„Skúsenosť seniorov je bohatstvom pre mladých“ 
 
Kolektív 5.A ZŠ s MŠ Dolná Trnovská 36, Žilina – Trnové a Milada Škvarnová 
 
Ako Žili naše staré mamy 
Tak sme nazvali stretnutie  nás piatakov s p. Mgr. Škvarnovou Miladou. Rozprávala nám  
o fašiangových zvykoch v Trnovom , o najzaujímavejších  maskách , ktoré chodili po Trnovom  vo 
fašiangovom sprievode – kominár, ježibaba, cigánka s kočíkom, vodník. Spomínala ľudových 
rozprávačov alkloristov z Trnového, ktorých osobne  poznala  - p. Antoniu Vrabcovú, p. Janka Gjabla. 
P. Gjabel si rád robil z ľudí srandu, ale nemal rád, keď  to niekto urobil jemu.   Jedného zimného večera 
mu niekto z miestnych dedinčanov rozobral  rebrinák a poskladal mu ho na streche  domu. Nič netušiaci 
Janko Gjabel  sa ráno zobudil  a strašne nadával, keď uvidel tú hrôzu na streche. Veľmi humorné boli 
príbehy o trnovských žabiaroch, ktorí sa vybrali  do neďalekých močiarov  loviť žaby a použili pritom 
nezvyčajnú zbraň – guľomet. 
P. Škvarnová   sa vrátila do čias svojho detstva, čas za bíjačiek, pochovávania basy, Dokumentovala to 
fotografiami.  Slinky sa nám zbiehali , keď nám popisovala prípravu typických trnovských jedál počas 
pôstu. Pripomenula, že jedlá pozostávali zo zemiakov a kapusty -  zemiakové akapustné osúšky či 
trnovská krúpna baba. Počas fašiangov sa piekli pampúšiky, šišky, štrúdle, makové koláče. Krásne 
chvíle prežívala p. Škvarnová počas páračiek- drapačiek. Ženy na páračkach párali , smiali sa , 
oddychovali a medzi rečou spievali veselé  i žartovné piesne. Spolu sme  si niekoĺko zaspievali.  
Počas dlhých zimných večerov niektoré gazdinky v Trnovom strihali handričky, tkali pokrovce, spriadali 
vlnu , plietli svetre, papuče  a rukavice, vyšívali veľkonočné obrusy. 
P. Škvarnová  s p. uč. Petríkovou  nás naučili párať perie. Nebolo to veru jednoduché. Mnohí sme 
prvýkrát držali v ruke pierka z husí a napárali smehodnú kôpku. Boli sme rozdelení do troch skupín 
a sútažili sme , kto viac opára.  Snažili sme sa všetci, začo nás p. učiteľka odmenila sladkosťami. 
Z nášho stretnutia s p. Škvarnovou sme sa presvedčili , že zimné večeryneboli pre naše staré mamy dlhé, 
lebo ich priateľské posedenia posvatila práca, z ktorej mali osoh. 
 

 

 



„Skúsenosť seniorov je bohatstvom pre mladých“ 
 
Kolektív Strednej odbornej školy Ružomberok a Emília Rihová 
 
Najväčšou pozitívnou skúsenosťou v jej živote boli a ešte stále sú jej deti, vnúčatá a pravnúčatá. 
V domove dôchodcov je na vlastnú žiadosť a nikdy sa nesťažovala na to, že jeseň svojho života trávi 
v tomto zariadení. Je tu spokojná a vďačná za všetko, čo sa jej dostáva.  Svoj voľný čas sa snaží 
rozumne využiť, v minulosti plietla a vyšívala a v súčasnosti sa venuje spevu a zo svojimi 
spolubývajúcimi dokonca chodí i napriek pokročilému veku po súťažiach, napr. do Poľska. Vo vestibule 
domova sme mohli vidieť i medaily z týchto podujatí. Okrem toho sa zapája do diania v domove, 
napríklad do súťaží vo varení. 
Nám mladým odkazuje, aby sme si dávali pozor na zdravie, to je najdôležitejšie v živote a treba si ho 
chrániť. Pani Emília nikdy nepila, nefajčila a vďaka tomu si zachovala i dobré zdravie a lekára 
navštevuje len raz za pol roka. Okrem toho nás poučila ako si máme vážiť prácu a naučiť sa zodpovedne 
hospodáriť s peniazmi. Mladí si musia sami zarobiť, aby si vedeli peniaze lepšie vážiť a nie všetko 
hotové do ruky dostať. Veľmi podporuje myšlienku hľadania si práce v zahraničí, lebo jej syn i vnuk 
pracujú aj žijú v Rakúsku. Ak človek chce, prácu si nájde a nemusí mať preto vysokú školu. Stačí, ak sa 
bude snažiť v živote bude sa učiť aspoň jeden cudzí jazyk. Okrem toho zdôraznila, že je dôležité 
poslúchať, nielen rodičov, ale i starších dobre mienenými radami. V minulosti hlavne chlapov vycvičila 
veľmi dobre vojna. Druhú svetovú vojnu zažila na vlastnej koži a to by veru nikomu nepriala.  V tejto 
súvislosti si zaspomínala ako ju ťažko a v strachu prežívali. 
Vo svojom živote prešla piatimi povolaniami a okrem toho mali doma roľu a veľa dobytka, takže bola 
naučená po celý život usilovne pracovať. Bola zamestnaná už od svojich 14tich rokov a všetky 
povolania ju bavili, či v službe, na stavbe alebo v likérke v Liptovskom Mikuláši.  
Najväčším snom pani Emílie je zachovať si zdravie a spokojne zomrieť, tak ako jej manžel, bez trápenia 
a rýchlo, v peknom veku. Iné sny už nemá. Napriek tomu, že jej sestra zomrela ako 43 ročná a jeden syn 
ako 49 ročný, z očí a tváre jej ide pokoj a vyrovnanosť. Svoj život si nezakladá na majetku, hoci má dom 
vo svojom rodisku, uprednostnila jednu izbu, respektíve posteľ v domove dôchodcov, kde mieni dožiť 
svoj život a teší sa z každého dňa, ktorý prežije. Nikdy nebanovala, že šla do domova a nevyčítala 
synovi, že odišiel do sveta. Naopak, teší sa, že sa mu darí a že ju príde navštíviť. 
Snáď najväčším prekvapením pre nás bolo, keď sa pani Emília začala zaujímať o naše problémy. Vôbec 
sa naše stretnutie nepodobalo na monológ opusteného starého človeka, ale na rovnocenný dialóg, 
v ktorom  náhodne oslovená pani prejavila záujem nielen odpovedať na naše otázky, ale i svojím 
záujmom o nás vyvolala veľmi pozitívny pocit a zhodli sme sa, že toto stretnutie obohatilo obidve strany 
a budeme naň dlho spomínať. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



„Skúsenosť seniorov je bohatstvom pre mladých“ 
 
Kolektív Florbalového krúžku, Základná škola Lichardova 24, Žilina a Dušan Ondruš 
 
Pán Dušan Ondruš nám vyrozprával svoj životný príbeh od mladých liet až po dnešok plný športových 
zážitkov ako hráč ľadového hokeja, tak i trénera ľadového hokeja a florbalu. Zdôraznil rozdiely 
v športovaní mládeže pred 2. svetovou vojnou a po 2. svetovej vojne a porovnal minulé a dnešné 
podmienky na športovanie. 
Poukázal na divácky záujem na zápasoch v minulosti a dnes a vyzdvihol veľkú úlohu športu hlavne 
v dnešnej dobe. Opísal všetky svoje pôsobiská ako hráča, tak i trénera.  
V ďalšej diskusii zaspomínal na to, ako sa dostal cez svojich rodičov k športovaniu a dnes k mladému 
a v súčastnosti veľmi populárnemu športu ako je florbal. Nezabudol pripomenúť mladým športovcom 
krásu tohto odvetvia, jeho finančnú nenáročnosť a dostupnosť, ako i to, že sa stáva olympijským 
športom. 
Poukázal vo svojom rozprávaní na úspechy, ktoré dosiahol s mladými florbalistami na Majstrovstvách 
sveta a Majstrovstvách SR v mládežníckych kategóriách a vyzdvihol prístup týchto mladých športovcov 
k tréningovému procesu, ktorí dosiahli výborných výsledkov. 
V závere stretnutia opísal svoj vzťah ku športovaniu, to ako sa stará o športový život svojej rodiny, detí 
a vnúčat a pripomenul, že vek nemusí byť žiadnou prekážkou, a že vo svojich 74 rokov napísal knihu – 
1. publikáciu o florbale na Slovensku: Florbal ako hrať a trénovať, ktorá sa úspešne predáva na 
Slovensku i v zahraničí. Bola zároveň schválená ako metodická príručka pre učiteľov TV.     
 

 
 

 
 



„Skúsenosť seniorov je bohatstvom pre mladých“ 
 
Kolektív 3.A, Základná škola Karpatská 11, Žilina a Jolana Botošová 
 
Celoživotné príbehy z mladých čias pani Jolany, príbehy zo školy, z Oravy kde pani Jolana vyrastala. 
Zaujala nás príhoda z lesa, kde pani Jolanu pošťípala zmija, ako jej visel život na vlásku kým pre ňu 
našli sérum.  
Veľmi nás zaujali aj školské časy keď si museli nosiť drevo, aby im nebola zima. Stretnutie nás 
obohatilo o nové skúsenosti a predstavy o živote v minulom storočí na Orave (chudoba, sirota, práca od 
14 rokov, láska ku škole). 
 Sme radi, že so starými ľuďmi sa dá porozprávať a že rozumejú aj nám mladým.  
P.S. Tá teta bola celkom mladá. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



„Skúsenosť seniorov je bohatstvom pre mladých“ 
 
Kolektív 7.A a 8.A, Základná škola Karpatská 11, Žilina a seniori  z klubu dôchodcov na 
Vlčincoch 
 
Pán Valluš bol veľmi zábavný človek. Rád spieva, tancuje, sranduje. Je vášnivý zberateľ. Zaujali nás 
jeho odznaky. Od roku 1966 začal zbierať odznaky - za prvé peniažky si kúpil taliansku ligu odznakov. 
Najcennejší odznak je z roku 1936 – revízor tatranskej regionálnej dráhy, za ktorý dostal pri výmene 
10 000 odznakov. Druhý najcennejší bol OAP – oddiel armádnych pretekárov – strieborný. Za ten dostal 
20 000 odznakov. Priniesol si ich v drevenej debničke od piva. Doteraz má vo svojej zbierke 120 000 
všetkých odznakov, 350 plakiet, 4 000 mincí, 1 000 vlajok. Dvakrát vyhral v súťaži za zvláštny odznak, 
za ktorý dostal 300Kčs. 
Nás upútal aj hákový kríž, ktorý vystavoval. Dozvedeli sme sa, že ho Hitler udeľoval za materstvo 
v rodine, ktorá mala 5 detí. Odznaky nepredáva, lebo to nič je o peniazoch. Rozdáva ich jedine 
vnúčatám, ktoré sú hrdé na svojho deduška 
 
Hoci má pán Štefan Ferko 80 rokov, je vitálny, aktívny po všetkých stránkach.  
Jeho športový život začal, keď mal 20 rokov. Venoval sa hlavne behu. Trénoval, zapájal sa do všetkých 
možných bežeckých súťaží. Získaval hlavne prvé miesta. Jeho izbu zdobí niekoľko zlatých, strieborných 
a bronzových medailí. No zlaté sú v prevahe. Okrem toho má aj 2 zlaté poháre. 
Obľúbeným bol najmä vytrvalostný beh. Čas plynul, ale on v športe nepoľavil.  
V súčasnosti už síce nebeháva, ale zato si vytrvalostný beh vymenil za pravidelné dlhé prechádzky do 
okolia Žiliny a aktívne sa venuje tenisu, kde sa stretáva v súboji so svojimi priateľmi.  
V klube sme ho zastihli pri partičke šachu, kde si rozvíjal zas logické myslenie a postreh. 
 
Pán Holienka nás očaril svojou šikovnosťou a zručnosťou, ktorú ukázal pri práci s drôtom. Drôtik 
v jeho rukách dostával vždy inú podobu. Pracoval s ním jak kúzelník. Daroval nám na pamiatku pekné 
drôtené srdiečka. Jeho výrobky z drôtu sú pravidelne vystavované  v Makovickom dome, kde je možné 
si ich aj zakúpiť. 
 
Pán Muráň od mala rád fotografoval. Najprv to boli čiernobiele fotografie. Ich vyvolávanie zaberalo 
veľa času, ale keďže to bol koníček, tak mu to neprekážalo. Bola to zábava. Fotil všeličo. Zákutia, 
zátišia. Krásne boli zábery z prírody. Teraz sa špecializuje na zábery Žiliny. A že sa mu to perfektne 
darí, svedčia aj vystavené fotografie, ktoré boli farebné a veľmi sa nám páčili. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



„Skúsenosť seniorov je bohatstvom pre mladých“ 
 
Kolektív 9. A, Základná škola Karpatská 11, Žilina a Anna Dubovcová 
 
To bola bomba! Super! Najlepšia beseda, akú som v živote zažila! Energická žena! Pozitívny človek! 
Srandistka! Vzácny človek! To boli reakcie našich spolužiakov – deviatakov po skončení besedy so 
spisovateľkou Annou Dubovcová. Boli sme radi, že prijala naše pozvanie v mesiaci knihy. Spolužiačka 
Dominika ju privítala básňou Prišli sme na svet z jej zbierky Nad všetkým láska bdie. No a potom sa 
ujala slova pani Anka, ktorá krásnou ľúbozvučnou slovenčinou a svojím vystupovaním sa predstavila 
ako vynikajúca herečka, speváčka, tanečnica, skvelá rozprávačka, z ktorej vyžarovala úcta, pokora, 
láska. Priznala sa, že hoci sa na besedu s nami veľmi tešila, predsa cítila motýle v bruchu, lebo medzi 
deviatakmi už dávno nebola. Ale postupne tréma opadla a my sme sa stávali stále bohatší o zážitky 
a tešili sa, že sme stretli človeka, ktorému by sme sa chceli v niečom podobať. Z rozprávania sme sa 
dozvedeli: 

- do 4 rokov nepočula a nerozprávala, 
- neskôr všetko, čo čítala si zapisovala, 
- išla podporiť kamarátku, ktorá sa bála zubára a na bránke si odtrhla prst, potom jej ho prišili, 
- pri recitácii jej vypadol text, 
- vie urobiť šnúru, 
- recitovala tú istú ukážku v podaní prváčka i deviatačka, 
- keď rozprávala príbeh o svojej vnučke, povedala:,, Keď si zamilovaný a neučíš sa, znamená to, 

že to nie je pravá láska, pretože sa nechceš posunúť ďalej!“ 
- mala výborného manžela, ktorý ju podporoval v písaní (umýval riad, upratoval) 
Vydania jej prvej knihy sa však nedožil. Bolo to 19.5.2011, keď naposledy držala manželovu ruku 
vo svojej. Stále má na pamäti jeho slová:,, Komukoľvek budeš recitovať, pre kohokoľvek budeš 
písať verše, píš o ňom, pre neho a pre jeho blízkych.“ O vydanie básnickej zb. sa pričinila autorkina 
dcéra, ktorá jej nedovolila nič upravovať, pretože vraj by to už nebolo od srdca. A skutočne. Jej 
básne sú nádherné, plné života, ale aj smútku.,, Cez jej básne som pochopila, o čom je život. Získala 
si moje srdce,“ priznala sa Dominika. Keď jej zomrel manžel, uzavrela sa do seba, nevychádzala 
z domu, nepísala básne. Jedine, keď ju požiadali deti o pomoc, bavila im vnúčatá. Raz bola pozvaná 
na Vansovej Lomničku prednášať, dala si ušiť šaty, aké nosila T. Vansová. Vtedy  si dala sľub, že 
v nich bude chodiť na všetky besedy, súťaže, stretnutia, vystúpenia. Sľub dodržala. Prišla v nich aj 
k nám. A veľmi jej to pristalo. Šarm a eleganciu dotvárali umelecké diela- dar od dcéry- ručne 
vyrobené náušnice a náhrdelník. Miluje ich a rada ich nosí. Na záver besedy náš spolužiak Lukáš 
s ružou v ruke poďakoval v mene všetkých deviatakov za  krásny nevšedný deň a zážitok, že sme sa 
mohli s ňou stretnúť a poprial pani Anke veľa radosti, zdravia, tvorivosti v kruhu svojej najmilších. 
Spisovateľka na pamiatku pre náš školský časopis napísala hrejivé úprimné slová vďaky. ,, Každý 

deň stretnúť človeka, to stačí. J. Kostra napísal vo svojej básni veľkú pravdu a ja pri každom 

stretnutí si uvedomujem , akú silu, akú chuť ísť ďalej životom dostávame pri stretnutí človeka 

s človekom. Dlho a vlastne vždy, keď mi bude smutno, alebo ťažšie, spomeniem si na dnešné 

stretnutie so žiakmi- deviatakmi a budem im ďakovať za dnešný deň a radosť, ktorú mi dali. 

Držím im palce a želám, aby si našli svoju cestu životom a žili ho naplno. Všetko krásne, čo im 

z úprimného srdca dajú, sa im vráti, lebo láska nad všetkým bdie. Ďakujem Dominike, želám pani 

učiteľkám žiakov, ktorí si ich vážia, lebo ony im otvárajú okná do sveta ako rodič do života.“ 

  
 
 



„Skúsenosť seniorov je bohatstvom pre mladých“ 
 
Kolektív 3.A, Základná škola Vendelína Javorku 32, Žilina a Martin Blažek 
 
Dňa 2. mája 2012 prijal naše pozvanie na besedu p. Martin Blažek, starý otec žiaka 3. A triedy Mirka 
Blažeka.  
Po privítaní nám porozprával o svojom živote. Narodil sa v obci Dlhé Pole v roku 1943. Pochádza z 11 –
tich detí. Narodil sa ako 5- té dieťa v poradí. Dnes z 11 detí žijú už len 9-ti. Pri požiari ich dreveného 
domu zahynula jeho len 2-oj ročná sestrička. Potom si museli postaviť nový domček, tento krát už 
murovaný  
Jeho rodičia boli chudobní, preto po skončení 2. sv. vojny odišli žiť na južné Slovensko.  Očakávali, že 
tam budú mať lepšie podmienky pre život. Tam začal chodiť do maďarskej školy, ale nerozumel ich 
jazyku. Preto, keď sa  po 2 –och rokoch  vrátili späť do Dlhého Poľa, začal  opäť od prvej triedy.  Do 
školy chodil pešo, asi do 5 km vzdialenej obce.  V tom čase to boli málotriedne školy a rád si nato 
spomína. Ako chlapci povyvádzali rôzne huncúctva. Žiaci v tej dobe boli v škole veľmi prísne trestaní aj 
fyzickými trestami. Aby si zarobil nejaké korunky, už ako malý chlapec pomáhal v dedine bohatším 
ľuďom - pásol husi, kravy, mlel múku, kukuričný šrot a pomáhal im  pri práci na statku. Po skončení 
školy sa učil  za klampiara a po vyučení odišiel na vojnu. Keď sa vrátil, oženil sa a založil si rodinu. 
S manželkou vychoval 2 synov. Spolu s manželkou si dnes užíva život dôchodcu. Veľa času venuje 
svojej záhrade, chovu domácich zvierat,  vnukovi a vnučke, spieva v kostolnom zbore. Prišiel oblečení 
v ľudovom kroji. Deti si tak mohli všimnúť jednoduchosť kroja- čo svedčí o chudobe tohto kraja 
v minulosti. Zaspomínal si na stavanie májov, na ľudové veselice, ... 
Deťom sa toto stretnutie veľmi páčilo, otázkam nebolo konca-kraja. Som rada, že počuli skutočný príbeh 
obyčajného človeka a môžu ho porovnať s tým svojim životom.  
Potešilo ma, keď jeden žiak povedal, že vypočutý príbeh mu pripomína príbeh  chlapca – Jana, 
z rovnomennej knihy Jano, ktorú sme prednedávnom čítali na hodine literatúry.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



„Skúsenosť seniorov je bohatstvom pre mladých“ 

 
Kolektív 7.A, Základná škola Hollého 66, Žilina a Jozef Šujanský 
 
Neverili sme vlastným očiam. Vraj 82 – ročný. Vraj narodený po 1. svet. vojne v r. 1930. PhDr. Jozef 
Šujanský, učiteľ telesnej výchovy. Vošiel rezkým, ráznym krokom. Výrečný, vtipný, veselý, usmiaty, 
plný elánu. Mysleli by ste si, že je to nejaký mládenec, a nie senior. Iba biele vlasy prezrádzali, že patrí 
k tým „skôr narodeným“. Prekvapil nás. Nielen svojím príchodom, ale aj tým, ako nám rozprával 
o svojom živote. O sánkovačke, ktorá sa skončila v potoku. O študentských rokoch ,o tom, ako cestoval 
domov zo školy  na streche vlaku, o SNP, ktoré si pamätá ako 14 – ročný chlapec. O korčuľovaní na „ 
kvintákoch“. O tom, ako tvoril genealógiu rodu Šujanských zo Šuje a z Domaniže, ako hľadal všetky 
dostupné informácie v archíve. Okrem toho sme sa dozvedeli, že jedna obyvateľka z Domaniže ( Mária 
Lovasíková ) sa plavila na známom Titaniku. 
Jar, leto, jeseň i zimu trávi spolu s manželkou na svojej rodičovskej chalupe v Domaniži. Športovec, 
cestovateľ, milovník prírody a všetkého, čo je slovenské. Neustále niečo robí. Okrem záhradky 
a chalupy je jeho ďalším koníčkom jazda na bicykli. Môžeme o ňom povedať, že je mladý nielen 
duchom, ale aj telom. V zimnom období, keď nemôže pracovať v záhradke, píše. V súčasnosti je teda 
i spisovateľ. V sedemdesiatke sa naučil pracovať na PC. Pretože miluje svoju rodnú Domanižu, o nej 
napísal a vydal  knihu   „Monografia obce Domaniža“. Ďalšou jeho knihou je „ História obce Šuja“ .  
V takom pokročilom veku je pán Šujanský stále aktívny, tvorivý a plný optimizmu. Ukázal nám, že 
vzdelanie, ktoré získal v mladosti a jeho cieľavedomosť, mu umožňujú pracovať do vysokého veku 
.Minulosť nám priblížil svojimi očami, očami seniora. Pripomenul nám, že treba byť hrdý na svoju 
rodinu, treba si vážiť hodnoty, ktoré vytvorili ľudia v minulosti a treba sa neustále vzdelávať, pretože 
vzdelanie je bohatstvo, ktoré nám nikto nevezme.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


