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Meno a priezvisko  

Označte tvrdenia, ktoré nevyplývajú z ukážky č. 1 

 Dominik Dán bol vybraný spomedzi šesťdesiatich tisícov slovenských autorov. 

 V prvej desiatke autorov sa umiestnili  tri ženy. 

 Dominik Dán poďakoval piatim tisícom slovenských čitateľov, ktorí ho volili. 

 Dán si váži výsledky kvôli tomu, že o víťazstve rozhodla odborná päťčlenná komisia. 

 Dánsky autor detektívnych kníh naznačil, že sa hanbí za slzy na verejnosti. 

 Hlasovanie bolo ukončené v októbri 2013. 

 Na Slovensku je v súčasnosti tridsaťdva kníhkupectiev Panta Rhei. 

 Majiteľka siete kníhkupectiev Panta Rhei, ktorá bola organizátorom súťaže, sa volá Slávka Šikurová. 

 Miroslava Varáčková sa medzi ženami umiestnila na druhom mieste. 

 Online služby Panta Rhei rozšírili spektrum možností pre svojich zákazníkov. 

 

Ukážka č. 1 

LITERATÚRA: Naj autorom slovenských čitateľov je Dominik Dán  

Bratislava 15. decembra (TASR) – Do ankety Hľadá sa NAJ autor, ktorú organizovala najväčšia sieť 

kníhkupectiev na Slovensku Panta Rhei, sa zapojilo viac ako 5 000 slovenských čitateľov. Tí si zvolili svojho 

Naj autora, je ním slovenský autor detektívok Dominik Dán, ktorý zvíťazil skoro s dvojnásobným náskokom 

oproti druhému miestu, patriacemu Eve Evite Urbaníkovej. Tretiu pozíciu obsadil americký autor Dan Brown. 

„Ak o úspechu nejakého športovca, tanečníka, missky a podobne rozhoduje päťčlenná komisia, je ich 

hodnotenie vždy iba názor piatich, ak o úspechu či obľúbenosti rozhoduje masa 5 000 ľudí, dá sa ich názor 

považovať za objektívny, vyjadrujúci názor väčšiny. Preto si víťazstvo vo Vašej súťaži vážim najviac a s 

pocitom pokory a hlbokej vďaky prijímam informácie, ktoré som sa dozvedel. Ak si zo zástupu 60 000 autorov 

moji čitatelia vybrali práve mňa a vyhral som s dvojnásobným náskokom pred druhým v poradí, je to pre mňa 

zaväzujúci úspech a keby som sa nehanbil, povedal by som Vám pravdu, že sa mi do očí tlačia slzy. Ďakujem, 

drahí čitatelia, a sľubujem, že aj na letné prázdniny Vám pripravím nejaké milé prekvapenie,“ povedal víťaz 

ankety Dominik Dán. 

V rebríčku desiatky Naj autorov sa štvrtej pozícii umiestnil Maxim E. Matkin, piaty je Jo Nesbo, šiesty 

Paulo Coelho, siedmy Stephen King, ôsma Miroslava Varáčková, deviata Táňa Keleová-Vasilková a desiaty 

Pavel Hirax Baričák. 

Od 25. októbra hlasovalo v tejto ankete viac ako 5 000 čitateľov. V prvej desiatke sa umiestnilo až šesť 

slovenských autorov. Každý hlasujúci mohol dať svoj hlas iba jednému autorovi. Anketa bola vyhlásená pri 

príležitostí rozšírenia internetovej predajne pantarhei.sk o rôzne novinky pre svojich zákazníkov, ktorí nakupujú 

online. Nespornou výhodou je rozšírenie možností o osobných odber kníh na 32 miestach na celom Slovensku. 

„Veľmi sa tešíme záujmu čitateľov o slovenských autorov, ktorí si to určite zaslúžia. Svedčí o tom prvé miesto 

Dominika Dána. Je to veľký úspech, nakoľko čitatelia mohli vyberať z viac ako 60 000 slovenských a 

zahraničných autorov,“ uviedla pre médiá obchodná riaditeľka Slávka Šikurová. 

(S povolením TASR - http://www.tasr.sk/tasr-do-kazdej-skoly) 

 

Označte tvrdenia, ktoré vyplývajú z ukážky č. 2 

 Úvodný rozhovor kaplána s farárom sa odohrával na fare . 

 Jeden z kaplánových návštevníkov bol farár. 

 Kaplán mal tri dcéry a najstaršia sa volala Julka. 

 Do rodiny kňaza patrilo viac ako štyri deti. 

 Mestský bál organizoval spolok obchodníkov. 

 Pán farár bol už druhý raz ženatý. 

 Julku rozrušil zvuk zvončekov. 

 Farárkin milý zomrel pre lásku od žiaľu. 

 Pani farárka sa vydala za farára proti svojej vôli kvôli rodičom. 

 Julkina nevlastná mama bola precitlivená a zádumčivá. 

http://www.tasr.sk/tasr-do-kazdej-skoly


Ukážka č.2 

— Humillimus servus,— vítal ich prívetivo starý pán farár a zdvihol sa trochu na svojom mieste. — 

Kde ste sa tu vzali a čo vás sem priviedlo, bračekovci? 

— Vážna vec doviedla nás sem, vysokoctený pán otec a báťa náš! — začal v mene druhých pán brat 

Komár, na ten čas kaplán v susednom meste. Pri tomto úvode namáhal sa dať svojej tvári výraz veľkej vážnosti, 

ale temer márne, lebo okolo úst hral mu milý úsmev a z očú svietil žart a veselá myseľ. 

— Tak, tak, nože, no! Von teda s tou vážnou vecou! 

— Item, azda ráčili ste už i počuť, pán otec a báťa náš, že v našom meste poctivé tovarišstvo kupecké 

usporiada svoj obvyklý fašiangový bál. Na túto krásnu zábavu pozvaný som týmto pánom, — ukázal na toho zo 

svetského stavu, — ako riaditeľom i ja, a aj ako spoluriaditeľ. Záleží nám teda všetkým na tom, aby sa táto 

zábava vydarila čo najlepšie, preto prišli sme vás pýtať a úctivo prosiť, aby ste svoju pannu dcéru Julianu na 

túto počestnú zábavu pustili… — dokončil a sadol si na ponúkaný stolec. 

Starý pán urobil veľmi vážnu tvár. Takáto vec vyžadovala si zrelé rozmyslenie. Dnes večer bál, teraz sú 

už dve hodiny popoludní, dievča ešte nič nevie, ale pravdepodobne tuší — a túži. Jednako neponáhľal sa prísny 

otec so svojím rozhodnutím. Vytiahol si tabačnicu, šnupol raz, dva razy, a potom začal sa vyhovárať, že jeho 

dcérka je skromné, v bázni božej vychované dedinské dievča a že na podobných zábavách rozširuje sa len 

samopašnosť. Ale mladí páni nedali starému pokoja, kýmkoľvek nerozkázal priahať. Hneď zatým dvoje saní 

uháňalo k blízkej veľkej dedine. 

Tam, v susedstve štíhlej veže, stála vtedy ešte stará, nízka fara. Nízka a tesná, ale často navštevovaná. A 

odkedy dorastalo tam utešené dievčatko, ozajstný ružový púčok, častejšie zavítali hostia na faru. 

To dievčatko bola najstaršia farárova Juliana Anastázia. Jej dve mladšie sestričky bavili sa ešte s 

bábikami, ale tiež boli pekné a pôvabné. V to nedeľné popoludnie nudili sa všetky. Uliana, ako ju tamojší ľud 

volal, stála pri obloku a hľadela von na zasnežené pole a kopce. Či očakávala niečo zvláštneho, vyžiadaného 

pre tento deň? Zuzanka a Karolínka, hlasne štebotajúc, povyťahovali bábiky a pestré handričky, že idú šiť, hoci 

im nedeľňajšiu prácu nevlastná mama nedovoľovala. 

Farárka, druhá žena farárova, chodila svojím tichým mdlým krokom po práci, po takej, ktorá sa i v 

nedeľu konať musí, najmä zaoberala sa najmladším svojím dieťatkom, dievčatkom, a starším chlapčekom, 

miláčikom, ktorý sa zabával v čeľadníku s mendíkmi. 

Zrazu Ulinka odskočila strmo od obloka; začula spiežovce a jej bystrým umom preletela myšlienka, že 

sedliacky záprah neoznamuje takto svoj príchod, ale že sa blížia panské sane. Nesvedčno mladému dievčaťu 

vyzerať na cestu, akoby vyčkávala niekoho — keby to otec videl, pokarhal by ju. Preto vybehla Ulinka do 

kuchyne, za ňou jej rýchlym útekom splašené sestričky, a izba ostala na chvíľu prázdna. 

Keď páni vkročili odrazu do izby, pán farár musel zvolávať svoju čeliadku zaradom. Prvá prišla pani, 

privítala hostí a pozrela spýtavo na pána manžela. Na jej peknej tvári nebolo vídať úsmevu. Len raz, ako sa 

vydala, zasmiala sa na žartovnej myšlienke svojej dcérušky. Hovorilo sa, že je preto taká clivá, meravá, lebo 

prežila smutný prípad. Ešte pred prvým svojím výdajom — farár bol jej druhý muž — zamilovala sa do svojho 

bratranca. Ten bol ešte len študent a nemohol sa ženiť, ale obaja si sľúbili vernosť až do smrti. Lenže rodičia 

dievčaťa nechceli o takej láske a o tom sľube ani počuť, a keď prišiel vážny pytač, profesor, dievča mu 

prisľúbili. Milenec bol vtedy na cestách, pošty boli nedostatočné, telegrafov ešte nebolo, a kým úbohý milý 

zvedel a ponáhľal sa domov, jeho snúbenicu viedli už polomŕtvu od sobáša. Zúfal si, ona plakala, ale všetko 

darmo: musela poslúchnuť a poddať sa neúprosnej rodičovskej vôli. Dala sa „zaviť“, dala sa posadiť do koča, s 

ňou svatky, družice, mladý zať. Ľahké koče uháňali so svadobnou družinou hlbokým dolnozemským prachom 

(stalo sa to v jednej z banátskych veľkých dedín), mladucha sa obzerala — za ňou ostávajú rodné domy, žírne 

polia, cesty križujúce sa sem-tam, pri ceste tu strom, tam šíp osamelý. Vtedy ešte nebolo toľko drevených jahôd 

(morušových stromov) strán cesty, pustatiny boli ešte pustejšie a pláne jednotvárnejšie. Niekto beží za kočom, 

mladá nevesta ho spoznáva: to je on — to je on! Chce sa nahnúť z koča, volá naňho žalostne. Vtiahnu ju 

naspäť, ale on beží, chytá sa košiny, akoby chcel zastaviť a vziať si svoju milú. Ale koč trhne, a on leží v 

prachu. V diaľke miznú vozíky, oblaky prachu usadúvajú sa na širokú pláň a mladý človek sa dvíha a opäť 

klesá do šípiny strán cesty. Ako opitý točí sa a zachytáva do šípu a rozkrvaví si ruky, ale necíti tú bolesť, lebo 

jeho bolí v hrudi kruto, nemilosrdne. Vlečie sa domov pomaly, pomaly, domov, k materi-vdovici, sadne si za 

stôl, oprie ruky oň a hlavu do rúk, sedí a dumá celý deň a celú noc. Mať ustráchaná, prihovára sa mu i chce ho 

prinútiť, aby zjedol niečo a ľahol si, ale on sa nehýbe. Napokon ho volá, trhá — a ani to ho neprivodí k životu, 

lebo je mŕtvy… 

 

Read more: http://zlatyfond.sme.sk/dielo/319/Vansova_Julinkin-prvy-bal/1#ixzz2na102U8s 


