
„Ženy a šport“ 
 
OŠ a Š Žilinského samosprávneho kraja vyhlásil pri príležitosti konania kvalifikačného zápasu 

Majstrovstiev sveta v ženskom futbale 2015 v Žiline súťaž so športovou tematikou s názvom „Ženy a šport“, 
ktorá bola určená pre žiakov stredných škôl. 

Cieľom súťaže bolo aj takouto formou podporiť význam športu v regióne a prezentovať MS vo 
futbale. Úlohou žiakov bolo vyjadriť svoj názor na tému „Ženy a šport“ formou ľubovoľného umeleckého 
útvaru. S radosťou konštatujeme, že spomedzi množstva prihlásených a zaslaných prác získala 1. miesto 
Dominika Bachoríková ( žiačka 3. C triedy ) pod vedením p. prof. Mihovej. 

Dominika vytvorila rozsiahlu báseň, ktorá v plnej miere reflektovala na danú tému. Báseň je 
popretkávaná viacerými umeleckými prostriedkami, nimi sa autorka snaží vyvolať v čitateľovi pocity radosti 
z pohybu, vytrvalosti a krásy. Veď posúďte sami!  

 
Dominika Bachoríková, Stredná priemyselná škola stavebná, 

Veľká okružná 25, 010 01 Žilina, 3. ročník 
 

Ženy a šport 
( báseň ) 

 
Ako sa rannou rosou prebudí každá žena, 

z toho pôvabu číha jemnosť a neha. 
Od samého začiatku vytvára pohyby, 

pretože šport je jej prirodzený, bezpochyby. 
Pri tanci prežívajú každý krôčik, 

vcítia sa do roly ako nik. 
Vzbudzujú očakávania, silu, spokojnosť a predovšetkým nežnosť. 

Pohľad na ne naznačí a napovie, 
že vykonávajú správnu vec. 

Ako hneď zarána slnko vychádza, 
v ich dušiach sa plameň nachádza. 

Za toľkými tajomstvami sa skrýva pôvab a neha, 
ktoré sú záhadou pre teba. 

Za úsmevom šťastie možno je, 
niekedy najsilnejšie utrpenie a bolesť sa tak zakryje. 
Ako sa ráno prebúdzajú kvety a všetko znova ožíva, 

v našom svete radosť a úsmev ženy prebýva. 
 

Svojím jemným dotykom pier, šťastným úsmevom a iskrou v očiach 
vzbudí pochopenie a cieľ. 

Najjemnejšie upletené vlasy spustené má, 
čo je jej osobný dar. 

Plné sebadôvery a sily, 
sú ochotné niesť všetky následky a chyby. 

Dopúšťaním chýb len potvrdia, 
že sa znova na nohy postavia. 

Ladnými pohybmi našli sa, 
objavujú sa a chopia sa jedinečnej šance, 

niečo urobiť pre okolie, no najmä pre seba. 
 

Kde sa skrýva čistá neha a čistota. 
Precítenými pohybmi pri športe vzbudzujú u opačného pohlavia svoj cieľ. 

Vedia sa zahrávať, výborne vyhrávať, 
a dokonale ovládať. 

Ako prídu na „pole“, tak sa muži začnú obzerať a prezerať si ich pozorne, 
a s úsmevom a v myšlienkach premýšľať, 

ako ich dostať k sebe. 
 

Objaviť sa ako škaredé káčatko, 
a nakoniec všetkým pri športe ukázať, KTO JE ŽENA! 


