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Úvod 

 

Andrej Braxatoris Sládkovič, rodák z Krupiny, narodil sa 30. marca 1820. Od jeho 

narodenia uplynulo tento rok 200 rokov. Generácie prichádzajú, generácie odchádzajú. Iba 

tí výnimoční, ktorí priniesli ľudstvu niečo viac, zostávajú. K takýmto výnimočným ľuďom 

Slováci zaraďujú aj lyrického básnika Andreja Sládkoviča. 

 

Umelcove cesty viedli práve sem na Sliač, aby ho tunajšie prostredie inšpirovalo k jeho 

významným dielam, ale aj dôležitým krokom v jeho živote. Je známe, že po návrate z Halle 

pôsobil ako vychovávateľ v rodine Petra Bezega v Rybároch. Tu žil v tvorivom nadšení 

a napísal básne, ktoré zaujali dôležité miesto v slovenskej literatúre. Počas krátkeho pobytu 

v Rybároch zoznámil sa s budúcou manželkou Júliou Antóniou Sekovičovou. 

 

Obyvatelia Sliača si uctili pamiatku Andreja Sládkoviča aj tým, že navrhli, aby po tejto 

významnej osobnosti pomenovali v roku 1995 našu základnú školu. Aj pre tento akt je rok 

2020 jubilejný. Už 25 rokov nesie škola čestný názov Základná škola Andreja Sládkoviča 

Sliač. 

 

Žiaci si výročie narodenia básnika uctili svojimi veršami. Piataci vytvorili krátke päťveršové 

básne cinquain, šiestaci vložili mnoho pekných myšlienok do akrostichu a deviataci ospievali 

slovenského pevca vo svojich kaligramoch v tvaroch jeho písmen.  

Prajeme Vám príjemné chvíle pri čítaní poézie, ktorá odráža úctu detí k básnikovi a ich 

záujem o poéziu. Záujem o poéziu je záujmom o umenie a každé umenie človeka polepšuje. 

 

 

                                     Mgr. Katarína Krutá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Autorka titulnej strany: 
 Dominika Michaláková, bývalá žiačka našej školy 
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Andrej Sládkovič 

v našom srdci 

 

                 



5 
 

 

Piataci 

Cinquain 
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Sládkovič 

Múdry, šikovný 

Učí, pomáha, vytvára 

A dvere možností otvára 

Básnik 

 

Filip Olajec 

 

 

 

Andrej Sládkovič 

Šikovný, múdry 

Miloval, písal, tvoril 

Napísal úžasnú ľúbostnú báseň  

Básnik 

 

Barborka Kochlicová 
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Andrej Sládkovič 

Dobrý, milosrdný 

Básni, pomáha, miluje 

Skvelý básnik sa zamiloval 

Farár 

 

Radko Šupa 

 

 

 

Andrej 

Múdry, romantický 

Píše, učí, študuje 

Inšpiruje svojimi prácami ľudstvo 

Básnik 

 

Michal Krnáč 
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Andrej Sládkovič 

Múdry, kreatívny 

Píše, vymýšľa, pracuje 

Všetci ho máme radi 

Kňaz 

 

Šimon Matoš 

 

 

 

Andrej Sládkovič 

Zaľúbený, kreatívny 

Písal, liečil, učil 

Vytvoril najdlhšiu ľúbostnú báseň 

Romantik 

 

Danielka Bajčiová 
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Andrej 

Múdry, významný 

Píše, ľúbi, trpí 

Lieči sa z nenaplnenej lásky 

Sládkovič 

 

Talia Fahima 

 

 

Sládkovič 

Romantický, zasnívaný 

Učí, píše, pomáha 

Bol skvelý básnik národa 

Slovák 

 

Samuel Škrabák 
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Andrej Sládkovič 

Milý, romantický 

Píše, vymýšľa, vychováva 

Uplietol zo slov najdlhšiu báseň lásky 

Ondrej Braxatoris 

 

Tomáš Spodniak 

 

 

Andrej Sládkovič 

Krásny, múdry 

Písal, pomáhal, vnímal 

Ostáva v našich zasnených srdciach 

Rodák 

 

Sarah Antónia Suchá 
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Andrej Sládkovič 

Múdry, šikovný 

Písal pomáhal, študoval 

Vytvoril nesmrteľné verše lásky 

Rodák 

 

Michaela Cejzlová 

 

 

Sládkovič 

Zamilovaný, uznávaný 

Píše, sníva, vymýšľa 

Stal sa láskavým farárom 

Umelec 

 

Adam Klesniak 
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Andrej Sládkovič 

Dobrý, šikovný 

Píše, učí, pomáha 

Marína zostáva aj v našich srdciach 

Romantik 

 

Martin Lacko 

 

 

Andrej Sládkovič 

Vzdelaný, múdry 

Tvorí, sníva, trpí 

Skrýva sa v skrýši Sliača 

Básnik 

 

Katarína Gašparová 
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Sládkovič 

Slávny, dávny 

Učí, pomáha, vytvára 

Miluje Marínu a rýchly prúd Hrona 

Braxatoris 

 

Sebastián Klačan 

 

 

 

Andrej Sládkovč 

Múdry, láskavý 

Učí, píše, miluje 

Napísal najdlhšiu ľúbostnú báseň 

Romantik 

 

 

Ninka Venclíková 
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Andrej Sládkovič 

Múdry, slávny 

Píše, učí, vychováva 

Jeho dobro hreje naše srdcia 

Učiteľ 

 

Richad Pálka 

 

 

 

 

Braxatoris 

Tichý, sladký 

Píše, ľúbi, smúti 

Marína ožíva v jeho básni 

Sládkovič 

 

Jakub Dobrovič 
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Šiestaci 

Akrostich 
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Andrej to bol múdry človek 

Najradšej mal básne 

Do rýmov vkladal vášne 

Rýmoval verše každý deň 

Ej splnil sa mu jeho sen 

Ja poznať by som ho chcel 

 
Markus Zemko 

 

 

Braxatoris 

Áno, Ondrej  

Sám v bolesti 

Najobľúbenejší 

Inšpiroval 

Krásnošpatnosť  

 
Lea Kuzmová 
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Sládkovič, to meno pozná slovenský svet 

Láska inšpirovala ho k básni 

Áno, pravda je, že rodila sa cez bolesť 

Dokonca cudzie zeme majú o nej zvesť 

Krásno bolo aj na Sliači 

O svoje nenaplnenej láske k Maríne 

Veľa času strávil na Sihoti pri mlyne 

Inšpiroval ho najvrúcnejší cit 

Čas, no ani ten nedokázal jeho žiaľ zahojiť 
 

Dorota Bačková 

 

 

Ako Tatry krásne 

Nosil Marínu v láske 

Dal by jej aj to posledné 

Ráno každé myslel na ňu 

Ešte stále miloval ju 

Jej otec však vedel, že nie je pre ňu 
 

Eliška Martinčíková 

 



18 
 

Spisovateľ 

Lichotivý 

Áno  

Detvan 

Krupina 

Oženil sa 

Významný 

Inšpirácia 

Čarovný 

 
Viera Buhovecká 

 

Andrej náš spisovateľ 

Na Sliači vychovávateľ 

Dorazil aj do Bratislavy 

Raz ocitol sa aj v Halle 

Evanjelický farár 

Jasné svetlo poézie 
 

Larisa Mikušková 
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Sládkovič bol slávny 

Láskal ľudí básňami 

Áno, počuli ste dobre 

Doniesol básne ako nebo modré 

Koncom predminulého storočia 

Odišiel k Otcovi do náručia 

V Radvani je pochovaný 

I keď pre nás veľa spravil 

Často prechádzal sa po Sliači v plači 

 
Lukáš Kurtík 

 

Mám ťa rád a ty to vieš 

Aj ty mňa a všetko smieš 

Ráno svitá pekný deň 

Íha, poviem, keď vstanem 

Natiahnem si celé telo 

Aby sa mi snívať chcelo 

 
Jakub Bombala 
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Akoby  napísal 

Nadaný bol v ľúbosti 

Dal nám vzácny dar 

Rýchlo písal o pomaly umierajúcej láske 

Ešte chvíľu zastaňme 

Je tu stále s nami 
 

Marek Homola 

 

 

Sládkovič je veľký básnik 

Lásku žene nevyzná tak nik 

Áno, Andrej jeho meno je 

Dávno v našich srdciach je 

Krásne písal básne on 

On v tom bol šampión 

Vedieť by sme ich mali 

I keď sme ich len čítali 

Čítanie a učenie je pre nás trochu mučenie 
 

Emma Nociarová 
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Andrej Sládkovič bol na Sliači 

No mal lásku, ktorá ho zanechala v plači 

Dnes idú o ňom také chýry 

Rád pozeral sa na hronské ryby 

Ešte Detvu miloval 

Junák s vrkočmi v básni cifroval 
 

Max Malovec 

 

 

 

Marína bola láska jeho 

Andrej bolo jeho krstné meno 

Raz písal aj pri Hrone 

Í skladal  básne na lone 

Napísal  na Sliači Detvana 

A ocenil krásu Podpoľania 

 
Matúš Fajčík 
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Andrej Sládkovič skvelý básnik bol 

Nové básničky vymýšľal on 

Deň čo deň tvoril o krásne 

Rád pri Hrone písal básne 

Ešte že ho máme 

Jeho tvorba ľadové srdcia láme 

 
Matúš Pokorádi 
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Deviataci 

Kaligram 
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A 

Andrej 

Sladkovič – Braxatoris 

Básnik Publicista Kňaz Marína 

                                     Štiavnica 1872                      1820 Rybáre 

                               Krupina Banská                                Štiavnica Láska  

                          Lyrik Poézia                                                        Sliač Kritik 

                      Predstaviteľ Romantizmu  Nenaplnená Láska Štúrovci Hron   

                   Nehaňte ľud                                                                      Môj Detvan      

              Pišlová                                                                                               Hrochoť               

 

 

 

 

 

 

 

 

Nina Štesková 
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A 

Ako Andrej 

S ako Sládkovič 

Meno zvučné ako bič 

Všetkým Slovákom sú známe 

                          Jeho diela a               sú v chráme 

                      Navždy budú                   v pamäti jeho  

                   Diela hoc´ ich                        nenapísal veľa 

                Básne, verše,                               sonety o láske 

              Patrí mu ver´ naša úcta, školu zdobí jeho busta 

         No a v názve básne hrdo hostí meno tejto osobnosti 

     Ja sladké túžby,                                                  vrúcne túžby 

 Po jednotke                                                                       spievam  

básňou                                                                                  nadšený 

 

 

 

 

 

 

 

Adrián Béreš 
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Bol raz 

jeden Sládkovič, 

písal básne ako nič . 

Najradšej mal ľúbostné, 

nepísal žiad        ne  radostné, 

Keď písal o                      milej Maríne, 

sedel doma                           pri bielom víne. 

Marína s ním byť nechcela, vraj nemá toho priveľa, 

To povedal  múdry otec jej , bola by že to veľká beznádej . 

Povedal si                                                                    smutný Sládkovič, 

z tejto lásky                                                                        nie je nič. Keď 

Marína nechce ma,                                                     idem písať Detvana. 

Nebudem plakať pod múrom                              a idem von so Štúrom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jakub Dina 
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    Braxatoris                                                             1820                                                                          

    Prekladateľ                                                            Básnik 

    Kňaz           Kritik                                             Publicista                                                             

    Krupina            Halle                                            Banská  

    Štiavnica                Marína                                   Pišlová 

    Láska                        Nenaplnená                             Sliač 

    Rybáre                                   Hron                        Detvan                                                                                      

    Nehaňte                                           ľud                      môj 

    Radvaň                                                   nad        Hronom  

    Hrochoť                                                     Štúrovci  1872 

    Sladký                                                                           Sládkovič 

 

 

 

 

 

Michal Bystriansky 

 

 

 

https://sk.wikipedia.org/wiki/1820
https://sk.wikipedia.org/wiki/Preklad_(jazykoveda)
https://sk.wikipedia.org/wiki/B%C3%A1snik
https://sk.wikipedia.org/wiki/K%C5%88az
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Kritik&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/wiki/Publicista
https://sk.wikipedia.org/wiki/Halle_(Saale)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Halle_(Saale)
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Andrej           Študoval                                                                      snívaš o vode. 

Sládkovič          v Halle                                                                     v púšti a  

narodil                  reflexívne                                                             ako keď si  

sa v                           básne,                                                                po slobode,  

učiteľskej                    myslel, že                                                       pravdu a túžby 

rodine.                           písaním jeho                                                vkladal rozum, 

Keď dorástol                     srdce zhasne.                                            Do básní 

k dospelosti                           Po návrate                                              neskazili.  

sníval o láske                           z Nemecka,                                        o jeho básne 

k Maríne!                                    dostal tvrdú                                     no snahy 

Študoval v                                     ranu, kde                                          väznili,  

Banskej                                             rozchodom                                   istý čas  

Štiavnici,                                            prišiel o                                      Maďari ho 

sedával                                                 milovanú.                                  za farára. 

poctivo v                                                Nech mu  kto chce,                  sa stiahol 

lavici.                                                         niečo tára,                            Andrej  

Súkromné                                                     Máriu dali za                     mala?  

hodiny                                                             medovnikára!                  vlastne  

mešťanom                                                          Jeho                              Mária  

dával, tak sa                                                          bolesť a                     Za čo ho 

zakaždým                                                                  stratu v                  hudci. 

prihováral.                                                                    srdci, zahrali by každí 

 

 

 

 

 

Pavlína Uhrinová 
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Andrej   Braxatoris                                                                       Sládkovič 

Krupina                marec                                                               1820 

Slovenský             Evanjelický                                                      Kňaz 

Básnik                                 Kritik                                                   Publicista 

Prekladateľ                          Zakladateľ                                        Matice 

Slovenskej                                            Láska                                 k národu 

A ku ženám                                             Planétka                         Sládkovič 

Múzeum                                                               Ulica                   Park 

Marína                                                                    a Detvan           Vrcholí 

Jeho                                                                              Básnického  Diela 

 

 

 

 

 

 

 

Adam Orság 
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Sládkovič to veľký  básnik  bol,  

navyše aj                                       naším                     

kňazom bol.                                        Dramatik,                                   

publicista                                                  či prekladateľ, 

hrdý je                                                                naňho  každý  

náš obyvateľ.                                                               Pochádza  

on z Krupiny,                                                                  študoval  v 

Banskej Štiavnici.                                                        A aj v našom  

hlavnom meste                                                             napokon aj 

 teológiu v Halle.                                                          Napísal aj  

 Detvana, vrchol                                                    jeho tvorby. 

A aj krásnu Marínu,                                         na svete báseň  

najdlhšiu ľúbostnú.                                      Sládkovič je aj  

vo vesmíre,                                             má tam svoju 

planétku.                                             Nachádza v  

súhvezdiu Ryby, tak to veru nemá chyby. 

 

 

Oliver Nádvorník 
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Andrej Sládkovič sa v Krupine narodil, 

 a svoj život                                literatúre zasvätil. 

 Andrej Sládkovič                                      básnik rodený,  

ako aj lyrik                                                       štúrovskej generácii. 

 Jeho osobné                                                       konflikty a vlastné zážitky,  

vkladal do poézii                                                                     a ľúbostnej lyriky. 

 Jeho básnické                                                                             diela sú známe,  

aj do cudzieho                                                                       jazyka prekladané.  

Marína je jedinečným                                                básnickým výtvorom,  

spolu s druhým                                                             dielom Detvanom. 

 Detvan má pevnú                                                 dejovú osnovu, 

 hlavné postavy Martin                a Elena sú postavy z ľudu. 

 Martin a Elena sú                 obrazom sily mravnej 

 a zárukou budúcnosti národnej. 

 

 

 

 

 

Sofia Letríková 
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Ja sladké túžby, túžby po kráse spievam 

peknotou nadšený a v tom duše mojej ohlase 

svet môj celý                                                 je zavrený 

z       výsosti                                                    Tatier ona 

mi svieti ona                                                   ona  mi  z  

 ohňov                                                             nebeských 

 letí ona mi                                             svety pohýna 

 no centrom                                      živlom, nebom 

jednotu krás                     mojich moja Marína 

ako vy, Tatry, keď oblak zlatý na hory 

hodíte tak ona duchom svojím 

šatí tône v života úsvite ako vy tamhor božie 

 plamene                                      svetiel ste žriedla, 

fakle, korene                                ona    blesk    mysli     

mojej ako vy,                              večne svetom zákony   

 harmonií                                      božích čarovné tony   

tak ta mne os,                              zenit, kolej! Jestli sa 

 moje  rozlejú                            po srdciach v Tatrách 

 žijúcich jestli                                 ohlasy moje zavejú 

 

Jakub Halama 
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Na brehoch Hrona, v zákutiach Sliača,                                                                            

pri starom                                             mlyne.                                                                  

Tam,                                                               kde                                                          

sníval                                                           o Maríne.                                                                    

Skrytý                                                     pod konármi                                            

hustých                                                       jelší či za                                                      

svitu                                                         mesiaca                                                                 

liečil sa                                             z lásky.                                                                                                                                            

Kus svojho srdca daroval vlasti.                                                                                                

Pod                                        hviezdnym                                                                      

nebom,                                        na zelenom                                                            

koberci                                                s hŕstkou                                                            

poľných                                                       kvetov                                                              

svoju                                                                 lásku                                                               

vkladal                                                           do veršov. 

 

 

 

 

Vanda Výbošteková 

 



34 
 

 

 

 

 

Umelcov  však veľa máme Sládkoviča my nedáme 

Na moste on básne  skladá rýmy do nej to tam dáva 

Píše, prekladá, skladá 

Marína ho má rada 

Významný on veľmi je má ho rád skoro celý svet 

Každá báseň radosť je celý svet ju hlasno počuje 

Pekný, milý to však je 

Učí sa o ňom celý svet 

Rýmy hľadá básne skladá Marína to nie je zrada 

Všetkého už koniec  je Sládkoviča už nikde niet 

 

 

 

 

Sebastián Harcek 
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     Ten náš Sládkovič, sladký  bol  ako med. Pri 

     Hrone Marínu písal, po nociach o nej sníval. 

     Marína 

     ho  

     nechala, 

     ku  

     peniazom 

     sa dostala. Pernikára si zobrala   a 

     Sládkoviča zanedbala. On jej bol dlho 

     verný, 

     nuž 

     potom  

     si  

     uvedomil 

     že svet 

     sa mení. 

     Ťažko na ňu zabúdal, učením smútok zaháňal. 

     Nakoniec sa s Antóniu vzali a štyri deti spolu mali. 

 

Barbora Homolová 
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                                        Sládkovič je skvelý chlap 

 Vyšší  je ako mrakodrap 

 Skladať básne to je jeho 

 Chceme ho tu ešte dlho 

 Dobre skladá básne hej 

 Skvelý básnik to on je 

 Každý vidí jeho talent  

 chcú však jeho patent 

 Marína to kráska ale je 

 Sládkovič už beží k nej 

 On Ruku dáva ona tiež 

 Ostrý pohľad ako jež 

 Andrej nervózny však je  

 Skladať vie ale ona nie 

Rýmy preň ako med Marína ako svet 

Ta žena Marína má pekný vlas 

avšak Sládkovič však pekný hlas 

Básnia všetci ako pivo tancujú všetci však veľmi živo 

       Sládkovič už starý veru avšak žije veľmi pilno 

Sládkovič a Marína to je ale krajina 

                  Ako všetko začne tak aj skonči 

 

 

 

Sarah Hevessyová 
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                                              Sladký Sládkovič                                                                              

                            bol náš najsladší štúrovec.        

                       Písal krásne                  básne o        

                      ľude i o láske . 

                           Najznámejšia 

                                báseň  je o jeho 

                                     milovanej  Maríne, 

                                             ktorá mu nemohla                     

                                                        opätovať jeho 

                                                             veľkú lásku. 

                    Andrej                         Sládkovič nakoniec 

                     dožil svoj                       život so svojou  

                        druhou                   najväčšou láskou  

                          Antóniou                   Júliou    

                                        Sekovičovou. 

 

 

 

Patrícia Kasášová 

 

 

 



38 
 

 

                                                        Sládkovič Ondrík je 

                                                  silný chlap 

                                       Podporí ho 

                              každý jeho 

                      múdry brat 

           V živote to 

   nemá ľahké 

   Inému pomôže 

          zo svojho rád dá 

                 Vlastnej sladkosti 

                     rozdáva každému 

                        Nechce vytvárať 

                                     sociálnu dilemu 

                                              Len bohužiaľ 

                                                     o jeho dielach 

                                                                   ľudia nevedia 

                                                             pre bytosti iné  

                                                 obrátil sa na prach 

                                              Našťastie my 

                                   na Sliači o nich 

                      vieme a nikdy 

nezabudneme 

 

Gregor Ištenenš 
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                                                      Andrej Slad- 

                                                      kovič bol spi- 

                                                      sovateľ, opa- 

                                                      trovateľ a pu- 

                                                      blicista. Keď  

                                                      bol mladý odi- 

                                                      šiel študovať  

                                                      do Nemecka, 

                                                      a chcel sa naučiť  

                                                      umelecký jazyk.  

                                                      Je po ňom pomenovaná planétka Sládkovič aj  

                                                      gymnázium v Krupine a Banskej Bystrici.  A. S.     

 

 

 

 

Martin Kováč 
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Láska 

Ľúbosť  

Lyrika 

V Sládkovičových  

básňach vyniká 

Veršov veľa má  

tá jeho Marína 

Keby nemal lásky 

nebolo by básní 

Možno osud to tak zariadil, aby toto dielo vytvoril 

Uznania sa dočkal, ale na pravú lásku si ešte počkal 

 

 

 

 

Matej Jakuba 
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                                                                                                                 Romantický 

                                                                                              básnik to bol 

                                                                                 mnohopočetnú  

                                                                   rodinu mal 

do  

Márie 

 Pišlovej sa 

Zamiloval, ale s Marínou  

Žiť nemohol, rodine Bezeghovcov 

Pomohol, na Sliači dotvoril svoje dielo, 

                                             Do kariéry                                                   spisovateľa 

                                          Sa pustil                                                              vrelo, jeho 

                                   Život aj                                                                               dlhší byť 

                              Mohol, evanjelickým kňazom sa stal v hronseckom kostole sa 

                           Oženil                                                                                                 pekný život 

                  S Antóniou                                                                                                 Sekovičovou žil 

 

 

 

 

 

 

Alexandra Kapustová 
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                                                                                          A 

                                                                                        N 

                                                                                       D  

                                                                                      R  

                                                                                     E 

                                                                                     J 

                                                                                    Básnický       

                                                                        on bol              velikán 

                                                               láskou k                  žene prenikal      

                                                         nádhernú báseň                     jej napísal    

                                                     do histórie sa                           na  ňou zapísal                                       

                                                 múdrostí  nám                                    veľa zanechal 

                                           aspoň jednu by si                                  v hlave ponechal                                                                 

                                        dvesto rokov bude                                             čo sa narodil 

                                    múdry on bol                                                            vždy si poradil 

                               neraz on ťažké skúšky životné prekonal, nikdy sa im však nepoddal                                                                            

                            aj dnes sa máme                                                                   čo od neho učiť 

                      nedal sa on nikdy                                                                            utláčať ani mučiť                                                                    

 

 

 

 

 

 

Bianka Kovalančíková 
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Andrej     mal 

Sládkovič           ale 

Ondrej                         veľkú 

Braxatoris                                   smolu 

Dobrý                                                         v jeho 

Básnik                                                              živote 

Písal                                                                          prvá 

Dve                                                                              láska 

Zo                                                                                nehrala 

Svojich                                                                          hlavnú 

Básní                                                                                      rolu 

Na                                                                                             ale  

Sliači                                                                                         na 

Bol                                                                                          ten 

Múdry                                                                        druhýkrát 

Nadaný                                                                        vyšiel 

Romantik                                                                     mu  

Hron                                                                        sobáš 

Mu                                                                         veru 

Priniesol                                                             tak 

Inšpiráciu                                               osudom 

Aj                                                       stala sa 

Úspech                                         Antónia 

Vnímal  les, vodu trávu, prírodu 

 

 

 

Michal Grman 
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Sliač vytvára sa 

Nádherné             dúha 

Mesto                              písacia 

Je                                                  ktorou 

Sládkovič                                             napĺňa 

Sa tu                                                         srdcia 

Raduje                                                  nádherný 

Píše                                                                      to 

A tvorí                                                              obraz 

A sníva                                                            v ňom 

Pri mlyne                                                               do  

Pri Hrone                                                       básne 

V prírode                                                            by 

Na Hron                                                             dal 

Sa pozerá                                                         ho  

Rozmýšľa                                                       on 

Robí                                                            veď 

 Kvety                                                    Sliač 

Zo slov                      je v ňom samom  

Ušla mu žena osudová  

 

 

 

 

Daniel Terem 
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Sládkovič                                                 básnik 

Ktorý                                                  umelec 

Maríne                                           poézie  

Písal                                           našej 

Ktorý                                skvosty 

Romantizmus        písal 

 v srdci       mlyne 

mal    pri   

človek   pre 

verný          ľudí 

nášmu               romantické 

rodu                                    básne 

človek                                       pri Hrone 

s veľkým                                            šumiacej 

srdcom                                                             rieke 

 

 

 

 

 

Ondrej Maľa 
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 Slovensko ten národ pekný 

 Sládkovič ju ľúbi veľmi    Z histórie však omámený   

 Milá, pekná tej je živo Keď už v nej aj dakto je 

 Nie je  pochyb o tom že je kráska  Prezident to teda nebude 

 ľúbi, neľúbi otázka ťažká                                                      Je to spevák, spisovateľ, básnik? 

 Z Maríny má iba šok Či iba obyčajný slávny princ 

 Milý, šťastný  celý rok Odpoviem vám veľmi rýchlo 

 Sládkovičove srdce napína Sládkovič to básnik vidno 

 Veru iba pekná Marína         Na moste to spisovné  

                                                     šumná Marína                                                  sídlo pekné 

 Sládkoviča skús! Nik nám ho nevezme 

 

 

 

 

  

Emma Mašurová 
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                           Sládkovič, ten človek, ktorý 
                   si romantizmus              bral ku srdcu, 
                ktorý miloval,                            vychovával, 
           vzdelával.                                             Ten človek,                                         
           ktorý nič                                           nebral naľahko.                                            
       Ten človek,                                                ktorý miloval 
     národ slovenský.                                           Ten človek,   
     verný svojmu                                                         národu.                                                      
    Ten človek                                                          vyrastajúc 
    v pravde.                                                          Ten človek, 
    ktorého písanie                                              básni robilo 
      človekom.                                                       Ten, ktorý 
       miloval svoju                                        rodinu a vlasť. 
         Ten človek,                                    čo zažil lásku, 
              ktorá neprežila                  Bol to človek s 
                         veľkým                         srdcom. 

                             ANDREJ SLÁDKOVIČ 

 
 
 
 

                                    

 

 

 
Sofia Urdová 

 

 

 



48 
 

 

 

   Andrej Sládkovič 

                         kňaz,  bás-       nik, kritik 

       muž dobrý                     to bol  ale aj  

             šinter,  Tým                         ktorí nevedia  

             prezradím,                               Tým ktorí  

            vedia pripo-                                 meniem  

            ,,Kto Andrej                                bol a Kto  

          Marína je?“A                                jeho báseň  

                   Dúfam, že ju                              poznáte Je        

            o láske nenapl-                      nenej a jeho  

                  Maríne , Ma-                      rína Pišlová  

                    láska Sládkoviča    nesmela sa 

                             vydať za toho básnič- 

                                          kara        

 

 

 

Barbora Slízová 
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Talentovaný,                                                        produktívny, 

 

   revolučný,                                                        edukatívny, 

 

     štúrovský,                                                     vzdelaný, 

 

            romantik,                                             vnímavý, 

 

                  nádejný,                                          lojálny, 

 

                           kritik,                                   pádny, 

 

                                znalý,                           kritik, 

 

                                    básnik,               kňaz, 

     

                                       múdry,     výrečný, 

 

                                             prekladateľ, 

 

                                                evanjelik,  

  

                                                publicista, 

                                              

 

     

       

 

Timea Sládečková 
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Na                                                                                                          v Radvani. 

  brehu                                                                                                   života 

    Hrona                                                                                              konca 

     sedí                                                                                                do 

       smutný                                                                                      bohu 

         pán .                                                                                       slúžil 

            Známy                                                                               keď 

               zdá sa                                                                           ľudia, 

                 Vám?                                                                        mohli 

                   Jeho                                                                       ho 

                   srdce                                                                    Stretnúť 

                     smutné je,                                                         na dlani. 

                        láska                                                            ako 

                          k Maríne,                                                 mal 

                            ho nehreje                                             Srdce 

                              Láska to                                             ranila. 

                                 bola                                                mu 

                                  nenaplnená.                               srdce 

                                    Položila                                    ktorá 

                                      ho                                         kráske, 

                                        na                                     tej 

                                          kolená.                         ju 

                                             Sedí                          venoval 

                                               a tvorí                  o láske, 

                                                 ako nič,             báseň 

                                                   je to                Píše 

                                                   Andrej Sládkovič 

 

 

 

Lukáš Soukup 
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Marína moja! Teda  

tak sme my, ako tie  

božie plamene, ako 

tie kvety na chladnej  

zemi, ako tie drahé 

kamene, padajú 

hviezdy, aj my 

padneme. Tak znie 

kus z jeho básne 

okolo mal tisíc múz 

znie to veľmi krásne.  

Nesmrteľný Sládkovič 

miloval Marínu no 

nedostal z nej nič 

tak napísal dlhú knihu: 

Marína moja! Teda tak 

sme my, ako tie božie 

plamene, ako tie kvety na  

chladnej zemi....   

 

Daniela Pinková 



52 
 

 

 
                                                  An                dr 

                                                    ej              Sl 

                                                      ád        ko  

                                                            vič  

  

                                                          Andrej Sládkovič bol  

                                                slovenský básnik, kritik, 

                                       publicista a prekladateľ.  

                                V rokoch 1839 – 1840 vyu- 

                          čoval v dome Pavla Pišla v  

                       Banskej Štiavnici, kde spoznal  

                   Marínu Pišlovú – o ktorej napísal  

                dielo Marína. Jeho najprekladanej- 

             ším dielom do cudzieho jazyka je Ma-  

          rína (dvakrát do maďarčiny, češtiny,  

       poľštiny  , francúzštiny). Marína je  

   najdlhšia ľúbostná báseň na svete.   

         V roku 1868 vážne ochorel na  

            vodnatieľku, a z tohto ochore- 

               nia sa už nevyliečil. Pochovaný   

                   bol na evanjelickom cintoríne 

                     v Radvani. Na jeho počesť  

                        sa od roku 1960 každoročne 

                             usporadúva Sládkovičova  

                                   Radvaň, krajská súťaž v   

                                        umeleckom prednese.  

                                             Je po ňom pomenovaná 

                                                  planétka, múzeum, ulica a park.  

 

   

 

 

 

Magdaléna Šimonová 

 

 

https://sk.wikipedia.org/wiki/1839
https://sk.wikipedia.org/wiki/1840
https://sk.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1ria_Ger%C5%BEov%C3%A1
https://sk.wikipedia.org/wiki/Ma%C4%8Far%C4%8Dina
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ce%C5%A1tina
https://sk.wikipedia.org/wiki/Franc%C3%BAz%C5%A1tina
https://sk.wikipedia.org/wiki/1868
https://sk.wikipedia.org/wiki/Vodnatie%C4%BEka
https://sk.wikipedia.org/wiki/Radva%C5%88_(Bansk%C3%A1_Bystrica)
https://sk.wikipedia.org/wiki/1960
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Príloha  

 
 

 

 

 


