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Ukážka 1  

 

Do mesta vtrhlo leto. Autá trúbili, ceny bytov stúpali, stúpal aj dym z komínov, 

prekrikovali sa čierni vtáci na elektrických drôtoch, ľudia na chodníkoch sa predbiehali 

a obchádzali, vlaky sa strácali v diaľke a vynárali sa celkom blízko, rádiá chrčali, stromy rástli, 

rástli aj deti a domy, televízory hučali a chrlili zbytočné slová, chtivé uši ich hltali a hlavy hneď 

aj zabúdali, semafory menili farby, broskyne dozrievali, vybuchovali supernovy, hmloviny leteli 

vesmírom, vietor zanášal mestá pieskom a more revalo na vlhké skaly... 

Len tu bolo úplne ticho. 

Jeden, možno dvaja vtáci sa strácali kdesi v povetrí. Stôl a dve stoličky stáli medzi 

obhorenými zvyškami domu a začadenými stĺpmi z tehál v suchej tráve. Každá bola iná. Jedna 

mala červené zamatové čalúnenie, zrejme hodne navštevované vďačnými moľami, a druhá bola 

obyčajná, drevená. Na nej sedel starec a fajčil cigaretu. Starena vyberala veci zo starej tašky. 

Obaja mali na sebe slávnostné oblečenie. Starena bola navlečená do kvetovaných šiat, 

ktorých slávnostnosť vhodne podčiarkoval fakt, že boli trochu vyblednuté a dokonca sa na dvoch 

miestach aj párali, mala ich totiž veľmi rada a za dlhý život sa slávnostných príležitostí nazbiera 

až-až. Starec sa najprv potil v elegantnom čiernom klobúku, ale potom sa rozhodol, že ho odloží, 

podobne ako sako napáchnuté naftalínom po dlhej zime. Zostal len v zažltnutej košeli a veste, cez 

škáry medzi gombíkmi sa mu drali bujné šedivé chlpy.  

– Čo sa tak mračíš? – ozval sa. 

– Museli sme ísť práve sem? – hundrala starena. 

– Hej...Museli. 

– To bol zasa nápad! 



Starec pozoroval drozda, čo pristál kúsok od neho na tehlovom múre, čiernom od ohňa 

a dymu. Spieval. Na zvyškoch omietky sa zreteľne rysovali svetlé štvorce a obdĺžniky po 

zavesených obrazoch. 

– Hí...zabudla som obrus! 

– Nevadí, daj tam tú deku, čo máme naspodku tašky. 

Starena ďalej vykladala veci na stôl.  

– Kriste Ježiši...! 

– Čo je?!  

Starena mlčala. 

– No tak, čo je?!! 

– Ale, to... No... 

– Tak už to konečne povedz! 

Starena vydýchla a prešla si prstami po čele. 

– Polievka vychladla. 

– Nevadí, zjeme ju tak, ako je. 

Starena nespokojne krútila hlavou. Na obhorený stôl vyložila strieborný svietnik. 

Starec mľaskol, zahasil cigaretu a vzal do ruky fľašu s vínom. Vytiahol okuliare 

a znalecky sa mračil na vinetu. Chvíľu ju študoval. Spokojne zamrmlal. Potom z vrecka vylovil 

vývrtku a sústredeným pohybom ju zavŕtal do korku. Chytil fľašu medzi kolená. Zaťal zuby 

a ťahal pevnú korkovú zátku von. Očervenel v tvári. 

Starena preleštila svietnik cípom šiat a položila ho do prostriedku stola. 

– Sviečku si zobral, že? 

– Ja som ju mal zobrať?! – fučal starec. Zátka sa nepohla ani o milimeter, nech sa snažil, 

ako chcel. 

– Áno. Ty! 

– Na to si teda ale vôbec nepamätám! – Pustil vývrtku, vydýchol si a potom ju znova 

začal ťahať. Lomcoval ňou v hrdle fľaše. 

– Naozaj... si to... nepamätám!!  

Starena si vzdychla. 

– Tak potom nič... 

Zátka sa ani nepohla. Starec unavene položil fľašu s vínom na stôl a mimovoľne 

pohyboval prstami. Červeň z tváre sa mu pomaly vytrácala. Chvíľu obaja mlčali. Sedeli oproti 

sebe. 



Starec si prešiel rukou po brade a zahľadel sa na mesto, ktoré dolu pod nimi hučalo 

a trblietalo sa. 

– Vidíš, keby som zabudol sviečku minulý rok, nevyhoreli by sme... 

Začali jesť. Na stole medzi nimi stála fľaša vína s vývrtkou pevne zahryznutou v korku. 

V prázdnych pohároch sa odrážalo slnko. Po deke liezol pavúk. Prázdny svietnik sa týčil v strede 

stola. Starec medzi dvoma lyžicami žmurkol na starenu. Usmiala sa naňho. Jedli ďalej. 

– Teda naozaj neviem, čo tí ľudia vidia na tej zlatej svadbe... – vzdychla si starena 

a prihladila si šedivý prameň vlasov, ktorý jej padal do čela. 

                            Krištúfek, P.: Letný deň. Pravda 23. septembra 2006, IV/Salón kumštu.  
 

 

Ukážka 2 

Pojem regionalizmu v umení vznikol v európskych literatúrach v čase, keď si 

jednotlivé národy dali do poriadku základné podmienky národnej existencie; literatúry 

začali byť „národné“ nie z potreby, ale zo zotrvačnosti a ľudská myšlienka, naopak, 

cítila potrebu preliať sa ponad národné bariéry do spoločného mora. To, čo ešte pred 

desaťročím prisviedčalo vývoju, pokúšalo sa teraz udržať status quo, začalo sa vyžívať 

v jalovom vyznávaní lásky a vernosti rodu a vyhradzovať si v literárnom panteóne pozície 

výlučne pre seba. 

Tak vznikli v literatúre i mimo nej hanlivé pojmy kozmopolitizmus a „nenašské“, 

kliatby a exkomunikácie z národnej literatúry.  

To, čo sme pred desiatimi rokmi žili, neboli nijaké čerstvé duchovné výdobytky 

päťdesiatych rokov. Bolo to, hoci v trochu iných súvislostiach, len opakovanie stavu, 

s počiatkami ktorého sa stretávame už v rokoch národného obrodenia, stavu, akým prešla 

literatúra všetkých európskych národov. Bolo to všade podobné ako vajce vajcu. Ako pri 

všetkých konfliktových situáciách, vývoj aj tu prešiel cestu kyvadla s krajnými polohami 

na jednej i na druhej strane. Čím ostrejšie boli konflikty, čím dlhšie sa mimoliterárnymi 

podmienkami udržovali pri živote, čím dlhšie si ich osudy národa vyžadovali, tým bola 

situácia nejasnejšia, až sa to všetko, ako napríklad u nás, ale aj u susedných Čechov, 

zafixovalo do komplexov. Európsky komplex a národný komplex – dva konce jednej 

palice z historického dereša. A máme vysvetlenia ako na dlani, prečo slovenský 



intelektuál v päťdesiatych rokoch masovo krepčil, pomýšľal si na detvianskom moste
1
, 

písal traktáty o národnej špecifickosti umenia a ponášky na ľudovú pieseň, a prečo o pár 

rokov neskoršie tento istý intelektuál za vrchol duchaplnosti pokladá nejaký 

dehonestujúci vtip na bryndzu a krpce, oháňa sa európanstvom a svetovosťou, pritom 

však sotva chápe zmenu, ktorá sa medzitým udiala nielen vo svetovej literatúre, ale 

i v životnom pocite rozvinutej civilizácie vôbec: abstraktný duch analýzy a deštrukcie sa 

dostáva do úzkych a ľudstvo s úľavou prijíma umelecký prejav, ktorý má ešte možnosť 

koreniť v nejakom primárnom, skutočnom životnom pocite priamočiareho človeka, a tak 

nám určitých umelcov musí prstom označiť cudzina. 

Problém je teda tu, neprebolený, valuta sa nezmenila, len stará minca sa obrátila 

druhou stranou. Spor existuje. 

RÚFUS, M.: O literatúre. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1974. 

 

Úlohy:  

 

1. Do ktorého literárneho druhu patrí ukážka 1? 

 

2. Úvodné súvetie ukážky 1                                                                                   

A. dáva do protikladu hektiku mesta a pokojného vidieka. 

B. zobrazuje zvýšenú aktivitu a dynamiku života v meste.  

C. podčiarkuje kontrasty vo vnímaní ruchu mesta v lete. 

D. navodzuje atmosféru pohody a harmónie letného dňa.  

 

3. Vypíšte z prvého odseku ukážky 1 sloveso, ktoré svojím hláskovým zložením vytvára 

dojem neľubozvučnosti, t. j. opak eufónie.  

 

4. V ktorej možnosti je uvedené miesto, kde sa starec a starena z ukážky 1 nachádzajú? 

A. izba so starožitným, no moľami rozožratým nábytkom 

B. stôl a stoličky stojace vedľa obhoreného tehlového múra  

C. záhradné sedenie obklopené vysokými tehlovými stĺpmi        

D. rustikálna chalupa s terasou obrátenou k blízkemu lesu                                   

                                                                                                                                    

                                                 
1
 Ej, tak som si pomyslel na detvianskom moste... (úryvok zo slovenskej ľudovej piesne) 



5. Napíšte slovo, ktorým starec v ukážke 1 vyjadruje zhovievavý postoj k stareninej 

ustaranosti a situáciu upokojuje.  

 

6. Pomenujte príležitosť, pre ktorú sa postavy v ukážke 1 slávnostne obliekli.  

 

7. Vypíšte zo záveru ukážky 1 dve slovné spojenia, ktoré pomenúvajú dôsledok 

nevydarených príprav oslavy.  

 

8. Vypíšte z poslednej časti ukážky 1 dve slovesá, na základe ktorých môžeme hovoriť 

o harmónii vo vzťahu starca a stareny.                                              

 

9. Ktorý typ rozprávača sa nachádza v ukážke 1?          

 

10. Vypíšte z ukážky 2 dve slová/slovné spojenia, ktoré predstavujú spor spomínaný 

v poslednej vete ukážky.  

 

11. Vypíšte z ukážky 2 cudzie slová s rovnakým významom ako nasledujúce slová. 

a) znevažovať =  

b) utvrdiť =  

 

12. Ktoré tvrdenie vyjadruje podstatu/zmysel ukážky 2?  

A. Text je hybridným útvarom náučného a umeleckého štýlu, o čom svedčí jeho lexika. 

B. Milan Rúfus vo svojom texte pracuje s množstvom ustálených slovných spojení. 

C. Autor v ukážke zaujíma stanovisko k pretrvávajúcim problémom v slovenskej 

literatúre. 

D. Ukážka je kompozične členená na tri odseky, ktoré predstavujú úvod, jadro a záver. 

 

13. Podčiarknite slová, ktoré patria podľa ukážky 2 k charakteristickým znakom slovenskej 

literatúry 60. rokov. 

            bryndza, ľudová pieseň, abstraktný duch analýzy, krpce, európanstvo 

 

14. Pomenujte slohový a literárny útvar/žáner, ktorý predstavuje ukážka 2.  

 



15. Vypíšte z ukážky 2 slová alebo slovné spojenia, ktoré podľa Rúfusa predstavujú „krajné 

polohy kyvadla“.  

 

16. Vypíšte z ukážky 2 slovo, ktoré má rovnaký význam ako slovo prázdny.  

 

17. Ktorá z nasledujúcich činností v druhom odseku ukážky 2 patrí k mimojazykovej 

komunikácii? 

A. krepčenie  

B. spievanie  

C. písanie traktátov  

D. hovorenie vtipov  

 

18. Rozdeľte na slabiky slová:  

a. regionalizmus 

b.  deštrukcia   

19. Zaraďte slovo dereš z ukážky 2 do systému slovnej zásoby.  

 

20. Upravte poslednú vetu ukážky 2 (bez pridania slov a bez zmeny slovosledu) na vetu so 

stúpavou melódiou.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DRUHÁ ČASŤ – PÍSOMNÁ  

Čas na vypracovanie: 30 minút 

 

Napíšte diskusný príspevok na tému sociálnej diskriminácie starých ľudí v našej spoločnosti 

(vyčleňovanie zo spoločnosti, nerešpektovanie ich sociálnych potrieb – kontakt s ľuďmi, potreba 

komunikácie...) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TRETIA ČASŤ – ÚSTNA 

 

Ste zamestnancom agentúry, ktorá má v náplni práce prípravu aktivít určených pre seniorov. 

Pripravte si 5-minútový prejav pred pracovníkmi mestského úradu, v ktorom  predstavíte program 

aktivít pre seniorov v mieste vášho bydliska. 
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