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zemiaky sme mali. Raz 
sa babka posmelila a 
napiekla sedem chlebov 
a potom, keď sme vše-
tok zjedli, tak navarila 
hrniec zemiakov, ktoré 
sme olúpali, posolili a 
tak jedli. My sme nehla-
dovali, ale poniektorí 
áno. V dedine bol chlap, 
ktorý mal päť detí a 
moja mama ho ľutovala, 
tak nabrala zemiaky 
a išla im odniesť. Deti 
tak rýchlo jedli, že až 
mrnčali. Jedli sme len 
to, čo sme napestovali, 
lebo obchody všetky 
roztrepali. S okolitými  
susedmi  sme boli ako 
rodina a všetci sme si 
vavzájom pomáhali.

Najhroznejší zážitok? 
Raz povedali vojaci, že 
musíme odísť z domu. 
Nemožme byť ani v 
pivnici, ani nikde. Otec 
pritiahol voz pred dom, 
všetko sme tam nauk-
ladali, čo sme len mohli 
a potom sa môj otec 

ticho, išli sme hore do 
domu. Tá pivnica bola 
za dvoma veľkými stro-
mami, ktoré ju zakrývali. 
Otec dal na pivnicu vše-
liaké konáre, aby piv-
nicu nebolo vidieť. Boli 
tam dvierka a schody, 
ktorými sme išli dole. 
Pivnica slúžila pôvodne 
ako taký špajz. Boli tam 
ešte jedné dvere a za 
nimi sme boli všetci na 
kope. Niekedy sme tam 
prespali aj celú noc. 
Sem tam otec vykukol, 
aby zistil, že  kde sú vo-
jaci. Ale to bolo rôzne - 
odtiaľ nemci, stamadiaľ 
rusi a odzadu maďari. 
Miešali sa tam. Niekedy 
za nami prišiel vojak, 
či tam nie je nejaký 
partizán. Len sa poob-
zeral, ale nechal nás na 
pokoji.

Ako a čo ste jedli? 
Babka alebo mama išli 
podojiť kravu a doniesli 
mlieko. Babka napiek-
la lokše, lebo múku a 

Pravdepodobne ste sa 
už stretli s témou druhej 
svetovej vojny, ale ve-
deli by ste si predstaviť 
život počas nej? V roz-
hovore s mojou babkou 
sa dočítate, ako to ona 
všetko prežívala a veľa 
ďalšieho.  

Kde ste sa schovávali 
pri ostrej paľbe?
Bola to pivnica na 
zemiaky, približne 
meter hlboká, vybeto-
novaná z tehál, úzka, 
dlhá. Skladovali sme 
tam zemiaky, repu a 
napestované ovocie a 
zeleninu. Schovávali 
sme sa tam asi 15-ti. 
Náš dom a dva sused-
né domy. Babka a tri 
dievčatá, mama, oco, ja 
/9/, môj brat /12/ a dalši 
brat /2/. Bolo to v jeseni. 
Čerstvo po vykopaní 
zemiakov. Mali sme tam 
deky, koberce, paplóny 
a na tom sme ležali. Išli 
sme tam, keď vyhlásili, 
že idú strieľať. Keď bolo 

pohneval a povedal rus-
kému vojakovi: „Znaš 
co, keď ty še nebojiš 
za svuj život, že ty tu u 
mojim, ta ja še nebojim, 
kec mam zdechnuc, ta 
naj umrem tu u svojim 
a nejdzeme nikdze!!!„ 
A tak sme začali všetko 
z voza daváť dole a šli 
sme do zadného domu 
do izby a tam sme boli 
všetci na kope a vojaci 
boli v našom prednom 
dome. Tam si nanosi-
li slamu a tam všetci 
ruskí vojaci spali.  V 
noci si tam pritiahli takú 
prenosnú kuchyňu, ale 
nemali ani čas si uvariť, 
lebo keď začali strieľať, 
tak nebol čas.

Ako sa vojaci chovali 
k civilistom? Vojaci 
nás nechali napokoji. 
Aj vtedy otcovi pekne 
povedal, nech ideme 
preč, lebo že tej noci 
bude najhoršia paľba, 
ale nebola to pravda. 
Vtedy bolo najväčšie 

Život vo vojnez pohľadu mojej babky
zakopali  vzadu na 
záhrade. Jedna bomba  
spadla aj pri kalvínskom 
kostole a urobilo to takú 
dieru, že si mysleli,  že 
spadne celý kostol.

Dievčatá v dedine- 
Moja babka mala tri 
dievčatá a všetky boli 
oblečené ako staré 
baby - sukne, šatky, 
čierne dlhé oblečenie. 
Boli cele zahalené 
a predstierali, že sú 
šibnuté, aby odradili 
vojakov. 

Mŕtvoly- Po dedine 
chodil voz a zberal 
mŕtvych vojakov.  Nosili 
ich do masového hrobu 
na cintorín, kde spadla 
bomba a ostala v zemi 
veľká diera. Vojakom 
prehľadávali aj ich 
osobné veci, aby našli 
adresu, na ktorú by ich 
rodinám mohli zaslať 
úmrtné listy. Teraz je na 
tom mieste aj pomnik 
padlých vojakov.

Vojaci- Od ľudí nič 
nepýtali, ale potajomky 
kradli. Raz moja babka 
vyložila čerstvé chleby 
na zadné okno a hovo-
rila: “Tu azda len  nepri-
du, ta podávam“. Potom 
keď prišla, tak tam ne-

ticho, len chceli dom 
pre seba, aby mali kde 
spať. Nemci do ľudi ne-
strieľali, ale podpaľovali 
domy. 

Blízki vo vojne?
Môj otec zo začiatku 
bol na vojne v Užho-
rode, ale potom mali 
postupovať ďalej, no  
on nechcel. Podarilo sa 
mu uniknúť v noci cez 
dedinu a cez pole ušiel 
a schoval sa. Keď sme 
ho zbadali, tak sme sa 
až zľakli, že skade sa 
tu nabral. Naspať už na 
vojnu nešiel. Zo začiat-
ku sa ani neukazoval, 
aby ho vojaci nenašli.

Branie chlapcov na 
vojnu- Raz ruský vojaci 
išli po dedine a všetci 
muži boli pri bránkach 
a pozerali 
ako idú 
vojaci. 
Jedna 
žena 
mala 
osem 
chlapcov 
a všetci pozerali pri 
bránke na vojakov a pri-
šiel k nim ruský veliteľ. 
Pozeral na chlapcov, 
jeden sedemnásť ročný  
a druhý osemnásť. 
Hovoril: „Štuk, štuk“, 
schmatol chlapcov a 
bral ich. Mama naňho 
kričala, že nech ich 
nechá, že 
sú to ešte len deti a on 
na ňu namieril pušku. 
Keď nepôjdu, tak ju 
pred ich očami zastrelí. 
Chlapci, že  idú, len 
nech nestrieľa a že oni 
sa vrátia, no nevrátil sa 
už ani jeden. 

Židia- V našej dedine 
neboli žiadni, ale jeden 
chlap z dediny s nimi 
kšeftoval, že ich ukrý-

val v dome na povale 
a oni mu za to priniesli 
nábytok,  šperky, všetko 
možné, len nech ich 
schová.  Neskôr sa na 
to prišlo. Všetkých židov 
zobrali a ten chlap len 
tak-tak že prežil. 

Bol poškodený váš 
dom? Babku vojaci 
poprosili,  nech im na-
varí dobrú polievku, že 
oni mäso donesú: „Len 
nám babičko dobrú 
polievku uvarte“. Zeleni-
nu sme dali my.  Babka 
im vraví, že keď založi 
oheň, nepratelia budú 
vidieť, že sa dymí.  Vo-
jak nato: „Joooj nebojte 
sa babička,  ja budem 
tu na prahu davať 
pozor! Budem videť či 
niekto ide!“ Babka ešte 
ani do polovice nedo-

varila a 
hneď pri 
našom 
dome na 
záhrade 
spadla 
bomba. 
Tlaková 

vlna vyvalila stenu, 
celá polievka sa vyliala 
a celú kuchyňu nám 
zničila, všade bol prach 
a vojaci rýchlo utiekli 
ani sme nevedeli kedy. 
Potom spadla ešte 
ďalšia bomba vzadu 
pri maštali a zabilo 
nám to jedného koňa 
v maštali. Zase veľka 
diera. A tretiu bombu čo 
pamatám, spadla do su-
sedov. Manželia sedeli 
na lavici v dome a zrazu 
pri nich spadla bomba. 
Tlaková vlna vyvalila 
stenu a železné úlomky 
ich roztrhali. Na mieste 
ich to zabilo. Stále bola 
streľba a ich rodičia sa 
k nim nemohli dostať. 
Mŕtvoly tam ležali asi 
týždeň. Nakoniec ich 

ostal ani jeden.  Ukradli 
nám aj jednu sviňu a 
do chlieva namiesto nej 
dali poníka a keď ráno 
išiel otec nakrmiť sviňu 
, zrazu kriči na babku: 
“Ole poc Eržo, Eržo ole 
poc! Naša šviňa nit tu!“           
                        
Predaj- Po dedine 
chodil voz, ktorý pre-
dával veci po mŕtvych 
vojakoch a chceli za 
to chleb. Môj otec im 
doniesol jeden chlieb a 
dali mu za to bakanče 
aj nohavice.

Ako ste sa dozvedeli o 
konci vojny?
Chodili ľudia po dedine 
a kričali: „Koniec vojny, 
konec vojny!“ Chodili aj 
milície od domu k domu 
a ukľudňovali ľudí, že 
vojna už skončila.
Po vojne-Brali kravy a 
všeliaké jedlo, že treba 
vojakom. Kto čo mal. 
Všetko brala  milícia.
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Vychodňar na kamióne 

Keď ste boli v našom 
veku, rozmýšlali ste 
niekedy nad tým, že 
chcete býť kamionista?

Nie, mojím snom bolo 
sa stáť elektrikárom, ale 
kedže ma to po dlhšej 
dobe prestalo baviť, tak 
som sa dal na povola-
nie kamionista.

Ako dlho ste 
väčšinou preč od rodiny 
a na koľko ste doma?

Na dva mesiace chodím 
von a som preč od rodi-
ny. Spolu som doma do 
roka jeden mesiac.

Je to ťažká práca? Ak 
áno, tak prečo?

Áno, je to ťažká práca, 
lebo v nej hraje úlohu 
psychika, byť stále v 
strehu ako vodič, dávať 
pozor keď ťahám dlho, 
aby som nezaspal za 
volantom, lebo je to 
veľmi vyčerpávajúca 
práca. 
Hlavne 
zodpo-
vednosť 
za tovar, 
aby som 
ho nalo-
žil a doviezol tam, kde 
treba a vporiadku.

Chodíte aj mimo Slo-
venska? Ak áno, tak 
kam?

Áno, chodíme aj mimo 

Slovenska. Napríklad 
Francuzko, Portugal-
sko, 
Španielsko, Dánsko, 
Maďarsko, Nemecko a 
hlavne sa chodí aj na 
Sicíliu. To sú tak asi
všetky štáty. 

Necho-
díme na 
Ukrajinu 
a do Rus-
ka.

Čo by 
ste na téjto práci zmenil 
v tom čo robíte, aby to 
bolo inak?
 Zmenil by som to, aby 
som bol viacej doma.
To by som zmenil na 
tejto práci, ale nedá 
sa, lebo keby som bol 

dobu, čo ste dva
mesiace na kamióne 
a koľko ste 
najazdil najviac?

Záleži, ako my dajú 
vykladať a nakladať, 
ale za tie dva 
mesiace najazdím 
približne okolo 32 000 
kilometrov. A najviac 
čo som najazdil za tie 
dva mesiace bolo 
38 000 kilometrov.

Ako funguje a pre-
bieha nakladanie a 
vykladanie tovaru?

Prídem s kamiónom 
na určené miesto do 
firmy v 
určitý čas kde sa 
zapíšem, že som 
prišiel výkladať alebo 
nakladať. Vykladanie 
trvá dlhšie, ako 
nakladanie. Čakanie v 
rade, kým vás naložia 
trvá minúty až hodiny. 
Najdlhšie som čakal 
na vyloženie šesť 
hodín. Inak na 
naloženie to je 
štvrťhodina až jedna 
hodina. 
Prídem do továrne, 
kde musím rozopnúť 
plachtu od návesu a 
železnú konštrukciu, 
ktorá drží plachtu 
návesu musím dať na 
okraj, aby sa lepšie 
manipulovalo s tova-
rom. 
Potom ma už len 
naložia/vyložia. 
Všetko dám naspäť 

a idem na určené 
miesto 
výkladu/nákladu. 

Baví  vás táto  práca?

Ešte ma to baví.  

Zatiaľ ale zo všetkého 
čo robím na kamióne 
mi je vždy najlepšie, 
keď som doma. Keby-
že môžem byť viacej 
doma, 
tak by som bol 
spokojnejši v tejto 
práci.

Autor článku: 
Patrik Bačišin II.A

Tento článok je o vychodňarskom kamionistovy ktorý najazdí na kamione
mesačne viacej ako máte vy na účte! Prečo sú kamionisti tak dlho preč,

a čo robia počas toho sa dozviete len v tomto článku!

„Spolu do roka som 
doma jeden mesiac.“

častejšie doma, tak 
nezarobím tak dobre 
ako teraz a potrebujem 
uživiť rodinu.

Prečo ste si vlastne 
vybrali toto povolanie?

Toto povolanie som si 
vybral kvôli peniazom, 
aby som uživil rodinu. 
Inak sa na Slovensku 
vtedy nedalo pekne za-
robiť, tak ako na kamió-
ne. Ale hlavne kvôli tým 
peniazom. 

Ako prebieha ďeň keď 
ste na kamióne, ako 
si varíte, čo robíte keď 
máte pauzu?

Keď nešoférujem, tak 

robím pauzu, stravujem 
sa a varím si v kamió-
ne. Nechodím po 
reštauráciách. 
Poprípadne pozerám 
telku a hlavne spím, 
aby som sa do ďalšej 
smeny vyspal.

Potrebujete mať na to 
nejake špecialne 
povolenie byť 
kamionista?
 
Áno, potrebuješ mať 
psychotesty, to je zá-
klad. Zdravotnú preh-
liadku, či si schopný 
vykonávať túto prácu a 
profesionálnu kartu vo-
diča, vodičský preukaz 
CE ako samozrejmosť, 
lebo inak by som nemo-
hol šoférovať. CE je 
vodičský preukaz na 
kamióny pre prívesy.

Aký bol váš 
najvážnješí úraz pri 
tomto povolaní v prá-
ci?

Chvála bohu 
žiaden, ale raz sa mi 
stalo, keď som vykla-
dal v Dánsku, desať 
rokov späť, že mi na 
hlavu počas cúva-
nia spadla hliníková 
zarážka. Stratil som v 
ten moment pamäť a 
v nemocnici mi bolo
  povedané, že som 
mal hore rozťatú 
hlavu. Tak mi to zašili 
piatimi stehmi. Ale 
inak nič okrem tohto.

Koľko kilometrov 
väčšinou najazdíte za 

„Najviac čo som 
najazdil bolo 
38 000 km“.

rozhovor
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Rozmýšlali ste niekde o tom aké je to byť starostom? Ak áno, v tomto článku si môžete prečítať roz-
hovor s miestnym starostom obce Majerovce Mgr. Jánom Sarvašom, kde sa dozviete, čo všetko to 

obnáša a aké sú plány a vízie do budúcna obce.

Ako ste sa dostali k 
tejto profesii?

K povolaniu starostu 
som sa dostal, žeby ná-
hodou. Jednoducho ľu-
dia rozhodli vo voľbách, 
mali požiadavku, aby 
som kandidoval, tak som 
to skúsil. A vyšlo. 

Mali ste aj iné zamest-
nanie?

Áno, mal som aj iné 
zamestnanie. Pracoval 
som ako riaditeľ výs-
kumného centra pre 
bio-energiu.

Potrebujete mať neja-
ké špeciálne vzdelanie 
na to, aby ste sa stali 
starom?

Na to nie, Ústava 
Slovenskej republiky 
nehovorí o tom, aby 
starosta mal nejaké špe-
ciálne vzdelanie, čiže 

starostom sa môže stať 
aj nevzdelaný človek. 
A problém je hlavne pri 
MRK (marginalizova-
ná rómska komunita), 
kde niektorí starostovia 
nevedia písať ani čítať a 
rozhodujú v podstate o 
správe obce, obecných 
záležitostiach, verejných 
záležitostiach. Niektorí 
starostovia majú pod se-
bou školy, škôlky, kde v 
podstate už riaditeľka tej 
školy má vyššie vzdela-
nie, než má daný sta-
rosta. Ten rozhoduje o 
financiách, o rozpočte... 
Podľa môjho názoru, by 
mal mať starosta mini-
málne maturitu. 

 
Čo to obnáša byť sta-
rostom?

Byť starostom obnáša 
to, že starosta musí mať 
zapnutý mobil 24 hodín 

a musí riešiť veci nieke-
dy aj nad rámec toho, 
aké sú jeho komperen-
cie, medziľudské vzťahy, 
susedské vzťahy, vy-
počuť tých ľudí, dať im 

radu, poprípadne im v 
týchto veciach pomôcť. 
Preto je to starosta, lebo 
sa stará, dá sa povedať, 
že o všetko v obci.

Máte v obci nejaké 
školy? Sú nejaké 
pravidlá, ktoré určujú 
koľko škôl by mala 
mať daná obec?

Áno, máme materskú 
školu. Nie, niesú žiadne 

pravidlá. Záleží to od 
toho, koľko je obyva-
teľov v obci, či je obec 
schopná uživiť základnú 
školu prvý stupeň 1-4, 
či má dostatok žiakov, 
ale väčšinou prímestské 
obce chodia do väčších 
miest. Niektoré obce 
majú školy aj škôlky, ale 
myslím, že ten druhý 
stupeň už je v tých 
mestských školách. 
Takže obec si teoreticky 
určuje sama, či chce tú 
školu, alebo nie. Najmä 
v tých malých obciach je 
hlavné si udržať as-
poň tú materskú školu, 
aj keby tam bolo päť 
obyvateľov, lebo keď 
sa zruší, už nikdy nikto 
nedostane súhlas na to, 
aby tam vznikla nová. 
Jednoducho udržať škôl-
ku ako sa to dá.

Ako by ste zakom-
ponovali svoj kladný 
vzťah k enviromenta-
listike do školstva?

Keďže som vzdelaním 
enviromentalista, takže 
v podstate enviromen-
talistika bola aj mojím 
zamestnaním aj mojím 
koníčkom, čiže možno 
viesť tú mládež od tej 
materskej školy triediť 
odpad. V tých vyšších 
ročníkoch môžu prebe-
rať trošku iné veci, či už 
z ochrany prírody alebo 
zapájanie sa do rôznych 
aktivít alebo projektov.

Mali ste nejaké problé-
my s mladistvým?

Áno, mali sme pro-
blémy. Rok dozadu, keď 
som im dal klubovňu 
lebo ju chceli, do týždňa 
ju zdevastovali, čo ma 
trošku mrzí. Jednoducho 
postavili sa k tomu ako 
sa postavili, rozbili tam 
dvere, stoličky, čiže klu-
bovňu som zatvoril a od 
tej doby sa nemajú kde 

stretávať. Síce môžu ísť 
do posilňovne, ale tam 
je to už regulované. Je 
to otvorené iba v určitom 
čase a keby chceli klu-
bovňu, tú im už nedám.

Máte niečo zaujímavé 
v obci?

Každá obec má nej-
aké zaujímavosti a my 
máme napríklad kaštieľ, 
kde žili panovníci Vlada-
rovci a máme aj bývalú 
kryptu, kde boli pocho-
vaní. Teraz ju plánujeme 
trošku zrekonštruovať 
a urobiť z nej relaxačnú 
oddychovú zónu, kde sa 
bude opekať a podobne, 
keďž v hrobke už nikto 
nie je, ale ten skelet ešte 
drží.

Nezničia to ako klubo-
vňu?

Tažko povedať ako to 
nakoniec dopadne. Dú-
fam, že sa nič podobné 
už nezopakuje.

Aké máte plány a vízie 
do budúcna v rámci 
obce?

V rámci obce do 
budúcna... v našej obci 
je najväčší problém 
kanalizácia a čistia-
reň odpadových vôd, 
ktorá chýba. Čiže toto 
je cieľom vybudovať, 
sprevádzkovať a prevád-
zkovať. 

Koľko asi tak zarába 
starosta?

Plat starostu je daný 
zákonom podľa počtu 
obyvateľov a myslím, 
že násobok priemernej 
mzdy v hospodárstve 
krát 1,68. Aspoň mys-
lím, že tak. Plat starostu 
si vie každý vygoogliť. 
Výjde tam zákon a tabuľ-
ky podľa ktorých sa to 
určuje. Ale zase poslan-
ci môžu navýšiť plat 
starostovi až o 60%. To 
majú len vyvolení.

Plánujete byť ešte 
starostom, keď budete 
mať príležitosť?

Áno, v októbri budú 
voľby, tak to vyskúšam 
ešte raz. Idem tam s 
tým, že nemám čo stratiť 
a ako bude bude. 

Odporučili by ste vysk-
úšať si to aj iným?

Nech si to každý 
vyskúša a potom nech 
kritizuje. Nie je to zlá 
skúsenosť, ale nie je to 
ani jednoduché.

 ,,Starosta sa
v podstate stará 
o všetko v obci.‘‘

Text a Foto: 
Miroslava Glazunová

Rozhovor so starostom
obce Majerovce

 

8



Rozmýšlali ste niekde o tom aké je to byť starostom? Ak áno, v tomto článku si môžete prečítať roz-
hovor s miestnym starostom obce Majerovce Mgr. Jánom Sarvašom, kde sa dozviete, čo všetko to 

obnáša a aké sú plány a vízie do budúcna obce.

Ako ste sa dostali k 
tejto profesii?

K povolaniu starostu 
som sa dostal, žeby ná-
hodou. Jednoducho ľu-
dia rozhodli vo voľbách, 
mali požiadavku, aby 
som kandidoval, tak som 
to skúsil. A vyšlo. 

Mali ste aj iné zamest-
nanie?

Áno, mal som aj iné 
zamestnanie. Pracoval 
som ako riaditeľ výs-
kumného centra pre 
bio-energiu.

Potrebujete mať neja-
ké špeciálne vzdelanie 
na to, aby ste sa stali 
starom?

Na to nie, Ústava 
Slovenskej republiky 
nehovorí o tom, aby 
starosta mal nejaké špe-
ciálne vzdelanie, čiže 

starostom sa môže stať 
aj nevzdelaný človek. 
A problém je hlavne pri 
MRK (marginalizova-
ná rómska komunita), 
kde niektorí starostovia 
nevedia písať ani čítať a 
rozhodujú v podstate o 
správe obce, obecných 
záležitostiach, verejných 
záležitostiach. Niektorí 
starostovia majú pod se-
bou školy, škôlky, kde v 
podstate už riaditeľka tej 
školy má vyššie vzdela-
nie, než má daný sta-
rosta. Ten rozhoduje o 
financiách, o rozpočte... 
Podľa môjho názoru, by 
mal mať starosta mini-
málne maturitu. 

 
Čo to obnáša byť sta-
rostom?

Byť starostom obnáša 
to, že starosta musí mať 
zapnutý mobil 24 hodín 

a musí riešiť veci nieke-
dy aj nad rámec toho, 
aké sú jeho komperen-
cie, medziľudské vzťahy, 
susedské vzťahy, vy-
počuť tých ľudí, dať im 

radu, poprípadne im v 
týchto veciach pomôcť. 
Preto je to starosta, lebo 
sa stará, dá sa povedať, 
že o všetko v obci.

Máte v obci nejaké 
školy? Sú nejaké 
pravidlá, ktoré určujú 
koľko škôl by mala 
mať daná obec?

Áno, máme materskú 
školu. Nie, niesú žiadne 

pravidlá. Záleží to od 
toho, koľko je obyva-
teľov v obci, či je obec 
schopná uživiť základnú 
školu prvý stupeň 1-4, 
či má dostatok žiakov, 
ale väčšinou prímestské 
obce chodia do väčších 
miest. Niektoré obce 
majú školy aj škôlky, ale 
myslím, že ten druhý 
stupeň už je v tých 
mestských školách. 
Takže obec si teoreticky 
určuje sama, či chce tú 
školu, alebo nie. Najmä 
v tých malých obciach je 
hlavné si udržať as-
poň tú materskú školu, 
aj keby tam bolo päť 
obyvateľov, lebo keď 
sa zruší, už nikdy nikto 
nedostane súhlas na to, 
aby tam vznikla nová. 
Jednoducho udržať škôl-
ku ako sa to dá.

Ako by ste zakom-
ponovali svoj kladný 
vzťah k enviromenta-
listike do školstva?

Keďže som vzdelaním 
enviromentalista, takže 
v podstate enviromen-
talistika bola aj mojím 
zamestnaním aj mojím 
koníčkom, čiže možno 
viesť tú mládež od tej 
materskej školy triediť 
odpad. V tých vyšších 
ročníkoch môžu prebe-
rať trošku iné veci, či už 
z ochrany prírody alebo 
zapájanie sa do rôznych 
aktivít alebo projektov.

Mali ste nejaké problé-
my s mladistvým?

Áno, mali sme pro-
blémy. Rok dozadu, keď 
som im dal klubovňu 
lebo ju chceli, do týždňa 
ju zdevastovali, čo ma 
trošku mrzí. Jednoducho 
postavili sa k tomu ako 
sa postavili, rozbili tam 
dvere, stoličky, čiže klu-
bovňu som zatvoril a od 
tej doby sa nemajú kde 

stretávať. Síce môžu ísť 
do posilňovne, ale tam 
je to už regulované. Je 
to otvorené iba v určitom 
čase a keby chceli klu-
bovňu, tú im už nedám.

Máte niečo zaujímavé 
v obci?

Každá obec má nej-
aké zaujímavosti a my 
máme napríklad kaštieľ, 
kde žili panovníci Vlada-
rovci a máme aj bývalú 
kryptu, kde boli pocho-
vaní. Teraz ju plánujeme 
trošku zrekonštruovať 
a urobiť z nej relaxačnú 
oddychovú zónu, kde sa 
bude opekať a podobne, 
keďž v hrobke už nikto 
nie je, ale ten skelet ešte 
drží.

Nezničia to ako klubo-
vňu?

Tažko povedať ako to 
nakoniec dopadne. Dú-
fam, že sa nič podobné 
už nezopakuje.

Aké máte plány a vízie 
do budúcna v rámci 
obce?

V rámci obce do 
budúcna... v našej obci 
je najväčší problém 
kanalizácia a čistia-
reň odpadových vôd, 
ktorá chýba. Čiže toto 
je cieľom vybudovať, 
sprevádzkovať a prevád-
zkovať. 

Koľko asi tak zarába 
starosta?

Plat starostu je daný 
zákonom podľa počtu 
obyvateľov a myslím, 
že násobok priemernej 
mzdy v hospodárstve 
krát 1,68. Aspoň mys-
lím, že tak. Plat starostu 
si vie každý vygoogliť. 
Výjde tam zákon a tabuľ-
ky podľa ktorých sa to 
určuje. Ale zase poslan-
ci môžu navýšiť plat 
starostovi až o 60%. To 
majú len vyvolení.

Plánujete byť ešte 
starostom, keď budete 
mať príležitosť?

Áno, v októbri budú 
voľby, tak to vyskúšam 
ešte raz. Idem tam s 
tým, že nemám čo stratiť 
a ako bude bude. 

Odporučili by ste vysk-
úšať si to aj iným?

Nech si to každý 
vyskúša a potom nech 
kritizuje. Nie je to zlá 
skúsenosť, ale nie je to 
ani jednoduché.

 ,,Starosta sa
v podstate stará 
o všetko v obci.‘‘

Text a Foto: 
Miroslava Glazunová

Rozhovor so starostom
obce Majerovce
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podstate už riaditeľka tej 
školy má vyššie vzdela-
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Čo si predstavujete pod pojmom psychiatria?
 Je to miesto kde ste zavretý medzi štyrmi stenami 24 hodín denne? Alebo je to presne na-

opak? Väčšina z vás možno pravdu vie ale dovoľte mi ju porozprávať aj ostatným. 
Je to nešťastie že som sa tam na nejakú dobu dostal ale zároveň šťastie pretože mám nové 

skúsenosti o ktorých sa môžem podeliť s vami.

Psychiatria
Zážitok pacienta

Začalo to takto. Mal 
som ísť na kontrolu k 
doktorke kvôli tomu, že 
som na rodičov posled-
ný týždeň vôbec nerea-
goval, ignoroval ich. Tak 
sme prišli k doktorke, 
aby sme sa s ňou o tom 
porozprávali.
Nakoniec to dopadlo 
tak, že doktorka pove-
dala, aby som tam išiel, 
lebo to so mnou nevy-
zeralo dobre.  Navrhla, 
aby som tam išiel na 
mesiac, no môjho otca 
prekvapilo, že tam mám 
ísť na tak dlho a tak sa 
s ňou dohodol na dvoch 
týždňoch. Keď mi to 
doktorka oznámila, bol 
som v šoku a nehoráz-
ne som sa hneval na 
otca, že tam mám ísť. 
Vôbec som sa k nemu 
neozval. Doviedli nás 
hore pred vchodové 
dvere, a tam bol posled-
ný moment kedy som 
ešte mohol mať mobil, 
tak som napísal skoro 

každému, že nebudem 
odpisovať dva týždne. 
Odovzdal som mobil 
otcovi a prišiel som k 
ošetrovateľke, ktorá 
sa ma pýtala ako sa 
volám, kde bývam a 
základne informácie 
o mne. Následne ma 
odviedla do kúpeľne, 
kde už čakal ošetrova-
teľ, pred ktorým som sa 
musel vyzliecť donaha, 
aby ma prekontroloval, 
či nemám na sebe nej-
aké nože, zbrane alebo 
drogy.
 
Potom ma poslali k 
ostatným pacientom, 
kde som náhodne 
stretol kamaráta z 9.B. 
Čudoval som sa, že 
tam skončil aj on, ale 
keď som sa neskôr 
dozvedel kvôli čomu 
tam bol, tak mi to došlo. 
Priviedli ma do herne 
tzv. obývačky, kde bolo 
veľa hračiek, televízor, 
kreslá a stoličky. Hneď 

sa mi prihovorili dvaja 
chlapci, ktorí boli o rok 
mladší ako ja. Začali 
sa ma pýtať kvôli čomu 
som tu prišiel a pod. a 
ani neviem ako sme sa 
skamarátili a zvyšok 
času sme boli stále po-
kope a prežívali všetko 
spolu. Jeden z nich bol 
kresťan a druhý hulvát. 
Proste človek, ktorý si 
myslel, že je pán sveta, 
ale ku mne sa správal 
normálne.
 
Medzitým ako sme sa 
rozprávali prišla doktor-
ka aj s viacerými ošet-
rovateľmi a sadli si za 
stôl, vytiahli knižku kde 
bol spis všetkých paci-
entov a podobné veci 
ako v škole. Prebiehalo 
to asi tak, že sa nás pý-
tali, aký sme mali deň a 
ako sa cítime. Keď sme 
sa s nimi porozprávali 
odišli, ale vždy tam bol 
jeden ošetrovateľ, ktorý 
na nás dával pozor. 

Každý deň sa ošetrova-
telia stále menili, takže 
jeden bol prísny, ďalší 
milý atď. Kamaráti mi 
potom vysvetlili, že tam 
funguje bodovanie na 
čierne body. Bodovalo 
sa za každú činnosť, 
či už sme robili tie veci 
ktoré sme mali alebo za 
správanie, poslušnosť, 
úlohy. Ten ktorý mal naj-
viac bodov, mal výhody. 

Napríklad mali viac 
jedla, mohli sedieť na 
gauči, mohli mať hry v 
hernej izbe a boli viac 
pochválení ošetrova-
teľmi a volali sa majstri. 
Ten kto mal menej bo-
dov, to mal naopak. 
Neskôr sme išli na 
obed, kde sa každý 
posadil a majstri ka-
ždému priniesli jedlo, 
ktoré bolo celkom dobré 
- trochu lepšie ako na 
školských obedoch. 
Bolo mi ľúto, keď som 
videl tých, ktorí mali 
menej bodov a dostali 
len trochu jedla. Celý 
čas som sa rozprával s 

kamarátmi o tom, že to 
tu nevyzerá až tak zle, 
ale po čase som zistil, 
že to tak celkom nie je. 
Keď sme dojedli obed, 
pomohli sme majstrom 
poupratovať stoly a išli 
sme naspäť do herne, 
kde sme zase len roz-
právali.
 
Nič iné sa vtedy nedalo 
robiť a tak jediná mož-
nosť bola sa rozprávať 
a spoznávať ostatných 
a ako to tam funguje. 
Keďže bola ešte škola, 
tak sme potom išli do 
jednej malej učebne, 
kde bola učiteľka a 
tá nám dávala písať 
diktáty, rôzne príklady a 
podobné školské veci. 
Keďže to bol môj prvý 
deň, len som sledoval 
ostatných ako sa učia, 
pretože som nemal ani 
tašku.

Tú mi rodičia doniesli až 
neskôr. Keď som videl 
ostatných pacientov, tak 
polovica z nich vyzerali 
byť normálni, lebo bolo 
tam dosť pacientov ktorí 
sa nevedeli kontrolovať 
a boli s nimi problémy. 
Našťastie, som s nimi 
nekomunikoval a vyhý-
bal sa im. Vyučovanie 
bolo do pol štvrtej a 
vždy keď skončila ško-
la, tak sme išli do herne 
a tam sme sa zasa 
hrali, pozerali filmy a 
mohli sme si robiť skoro 
všetko.

Neskôr bola večera, na 
ktorú som sa najviac 
tešil, pretože tam boli 
najlepšie jedlá. Prvý 
deň som sa tak prejedol 
rezňami, až mi bolo ťaž-
ko, pretože som sa za 
celý deň konečne naje-
dol. Večera sa končila 
o ôsmej a potom sme 

hneď išli spať. Na izbe 
som bol s mojimi dvoma 
kamarátmi a bolo to 
super, lebo sme sa cez 
noc rozprávali a robili 
somariny. Pred spaním 
si každý vzal lieky, ktoré 
mu predpísala doktorka. 
Potom sme si išli umyť 
zuby, niektorí sa išli 
osprchovať atď... 

Keď sme si konečne ľa-
hli do postele mohlo byť 
asi deväť hodín, no ja 

som o čase nemal žiad-
ny pojem, vždy som len 
tipoval. V prvú noc som 
mal strašne divný pocit. 
Necítil som sa najlep-
šie, začal som sa potiť 
od úzkosti a hneď som 
išiel za ošetrovateľom, 
aby som mu povedal, 
že je mi strašne zle a 

on ma priviedol k oknu, 
aby som sa nadýchal 
čerstvého vzduchu.

 No potom som tú noc 
už viac menej zvládol a 
keď mi bolo lepšie, tak 
som zaspal v kľude.
Celé dni a noci sme boli 
zavretí v budove medzi 
štyrmi stenami, úzky-
mi chodbami a každú 
noc som sa cítil, akoby 
som bol  vo väzení a 
túžil som sa z tej chorej 
budovy dostať von.
Keď som sa ráno zo-
budil, stále som dúfal, 
že je to len jeden veľký 
sen.

Nechápal som, pre-
čo som tu. Druhý deň 
bol ešte zvláštnejší, 
pretože nezobudiť sa 
doma vo svojej posteli, 
ale niekde v zavretej 
budove bolo dosť ťažké 
a musel som si zvyknúť 
na to, že nasledujúce 
dva týždne nebudem s 
rodinou ani s kamarát-
mi, neviem ako sa majú 

a môj jediný výhľad 
bol z okna na budovy.
Vstávali sme asi o 
šiestej ráno, museli sme 
si ustlať posteľ, odložiť 
bielizeň, umyť a ob-
liecť sa a nasledovala 
ranná rozcvička, ktorú 
dávali majstri a kontro-
lovali ju ošetrovatelia. 
Po cvičení nasledovali 
raňajky, ktoré neboli zlé, 
no mali sme buď rožok 
alebo chlieb s takým 
malým kúskom masla, 
že som nechápal, ako 
mi to môže stačiť. K 
tomu sme mali mlieko 
a kakao. Aj keď som sa 
veľmi nenaraňajkoval, 
išli sme do herne.

Deň prebiehal tak ako 
prvý, až na to, že už 
som pomaly začal viac 
komunikovať s ostatný-
mi, či už s dievčatami 
či chlapcami, väčšinou 
z nich boli v rovnakom 
veku ako jak, takže sme 
si rozumeli až na tých 
problémových, ktorí boli 
našťastie tí mladší a 
nedalo sa s nimi nijako 
komunikovať. Vždy, keď 
ste sa im prihovorili tak 
začali vydávať rôzne 
zvuky. 

Týždeň mi zbehol straš-
ne rýchlo a boli Vianoce
Keď som sa dozvedel, 
že sú Vianoce, bol som 

neskutočne smutný. 
Odmalička som každé 
Vianoce trávil s rodinou 
doma pri stole, každý 
z nás sa radoval a boli 
sme šťastní, že sme 

všetci pokope a zrazu 
som sedel na večeri pri 
cudzích ľuďoch a mal 

som tento večer tráviť s 
nimi. Večera prebehla 
tak ako normálne, no 
bolo to bez rodičov a 

po večeri sme si v herni 
spravili rôzne darčeky 

a potom sme si ich 
navzájom vymieňali. Tú 
noc mi bolo ešte horšie 

ako všetky predošlé. 
Nemohol som sa nor-
málne vyspať. Zobu-
dil som sa skoro nad 

ránom, prechádzal som 
sa po izbe a rozmýšľal, 
čo robia moji kamaráti a 
rodina a mal som veľmi 
veľkú chuť utiecť preč, 

lenže nikdy sa mi to 
nepodarilo i keď raz sa 
mi naskytla príležitosť.

FOTO: anonnym
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Myslím ,že dôvod prečo 
som bol tučný je tým, 
že som bol šikanovaný. 
Postupom času, som 
si našiel niečo čo ma 
naplňuje a to doslovne, 
jedlo. Ako dieťa som 
začal jesť veľké porcie 
jedla, na obedoch som 
si vždy pýtal dupľu. Jed-
lo ma robilo šťastným a 
prinútilo ma zabudnúť 
na šikanu od spolužia-
kov. To bol môj začiatok 
s nezdravou poruchou 
príjmu potravy.

Ako si sa cítil?                 
Na začiatku som bol 
úplne v pohode. Vonku 
bežne vidíte tučných 
ľudí. Aj keď mi už nese-
delo oblečenie, ktoré mi 
bolo dobré pred troma     
mesiacmi, no nerobilo 
ma to smutným. Ale 
ihneď ako boli narážky 
od ľudí:„wow ty si nám 
vyrástol, za chvíľu bu-
deš väčší ako tvoj ocko 
“ . Áno nesnažili sa ma 
uraziť, no moje sebave-
domie to pomaly ničilo. 
Verím tomu, že ľudia si 
tým stále prechádzajú 
aj v dnešnej dobe, no 
reprezentácie tučných 
je o dosť lepšia ako 
pred 10 rokmi.

Ktorá aktivita sa 
zdala nemožná?               
Niečo čo som neznášal 
bola telesná výchova. 
Ešte predtým, ako som 
pribral, tak som miloval 
šport. Rád som hral 
futbal, chodil som na  
atletiku a miloval som 
plavecký. Priebehom 
času som tieto aktivi-
ty začal neznášať... 
Prezliekanie sa v šatni 
bolo takmer nemožné, 
každý sa na vás pozerá 
a ohovára. Takže buď 
som prišiel do šatne o 5 
minút neskôr alebo som 
sa musel prezliecť ex-
trémne rýchlo. Moje telo 
som postupne začal 
neznášať. No nakoniec 
som prestal aj s pla-
veckým výcvikom lebo 
vysmievanie nebolo len 
v škole. 

Tučné 
dieťa 

Cítiš sa tak 
aj dnes?               
Niektorých ľudí to posu-
nie dopredu, ale niektorí 
sa podceňujú až do 
konca života. Nemôžem 
povedať, že sa moje 
sebavedomie zlepšilo 
ale poznámky od ľudí 
ma už nezaujímajú. 
Každý deň sa svoje telo 
snažím milovať no nieje 
to vždy ľahké. Určite 
jedného dňa všetko 
hodím za seba. 

AUTOR: Anonymus 
KRESBA: Anonymus   

Určite nikto z nás 
nie je hrdý na väčšie 
percento tuku v tele. 
Avšak upozorňovať 
okolie na tento druh 
problému  je skôr úbo-
hé. Spoločnosť tvoria 
ľudia rôzneho charak-
teru. Patria medzi nich 
aj osoby dobíjajúce si 
svoje ego prostredníc-
tvom zosmiešňovania. 
Toto bremeno ma spre-
vádzalo počas štúdia na 
základnej škole napriek 
aktívnemu športu. V 
mojom prípade nemô-
žem potvrdiť výskyt 
obezity, avšak moje 
brucho sa tomu nevy-
hlo. Išlo skôr o dôsledok 
menej rýchleho metabo-
lizmu. Najviac zo všetko 
ma trápil fakt, že ostatní 
môžu jesť, čo len chcú 
a vždy budú vyzerať 
lepšie. Mojím cieľom sa 
stala možnosť schud-

núť. Netušil som však, 
že toto rozhodnutie 
môže nabrať úplne 
iný smer. Bolo to dlhé 
obdobie plné urážok, 
ponižovania a podko-
paného sebavedomia. 
Nikdy nezabudnem na 
poznámky smerujúce 
na môj vzhľad. Moja 
pozornosť sa vtedy 
upriamila na čísla v 
snahe podobať sa iným. 
Bol som presvedčený, 
že toto je tá správna 
cesta. Samozrejme  
k poruchám príjmu 
potravy sa pripojilo aj 
extrémne preťažovanie 
cvičením. Postupom 
času som začal stracať 
silu a môj šatník ma 
nespoznával. Jedného 
dňa som si však uve-
domil svoje hodnoty a 
fakt vyjadrujúci dôle-
žitosť stravy v období 
dospievania. Taktiež k 

Pohľad
anorektika

tomu prispel aj záujem 
o fitness. Tento deň sa 
stal mojim osudným 
a celkovo zmenil môj 
životný štýl. Začal som 
sa stravovať vyvážené, 
kvalitne a dostatočne. 
Cítil som veľké zlep-
šenie v oblasti výkonu 
pri tréningoch. Každým 
dňom som si budoval 
silnejšie sebavedomie. 
Toto obdobie vo väč-
šine prípadou nekončí 
štastne, avšak ja som 
bol výnimka. Som pre-
svedčený, že práve zlé 
životné udalosti v minu-
losti zo mňa vybudovali 
takého silného človeka 
ako som teraz. Je veľmi 
dôležité popremýšľať 
nad vetami, ktoré vy-
púšťame z našich úst. 
Práve naše slová môžu 
človeku ublížiť bez toho 
aby sme o tom vedeli.

Šikanovonie 
tomu nepomohlo                       
Spolužiaci sa mi vždy 
vysmievali. Postupom 
času to nebolo len 
slovne ale aj fyzické. 
Pamätám si, ako som 
domov prišiel so slzami 
v očiach, že sa nikto so 
mnou nechce kamarátiť. 
Nechápal som to, lebo 
na začiatku som si ani 
neuvedomoval prečo sa 
mi smiali a nechceli byť 
moji kamaráti. 
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že toto je tá správna 
cesta. Samozrejme  
k poruchám príjmu 
potravy sa pripojilo aj 
extrémne preťažovanie 
cvičením. Postupom 
času som začal stracať 
silu a môj šatník ma 
nespoznával. Jedného 
dňa som si však uve-
domil svoje hodnoty a 
fakt vyjadrujúci dôle-
žitosť stravy v období 
dospievania. Taktiež k 

Pohľad
anorektika

tomu prispel aj záujem 
o fitness. Tento deň sa 
stal mojim osudným 
a celkovo zmenil môj 
životný štýl. Začal som 
sa stravovať vyvážené, 
kvalitne a dostatočne. 
Cítil som veľké zlep-
šenie v oblasti výkonu 
pri tréningoch. Každým 
dňom som si budoval 
silnejšie sebavedomie. 
Toto obdobie vo väč-
šine prípadou nekončí 
štastne, avšak ja som 
bol výnimka. Som pre-
svedčený, že práve zlé 
životné udalosti v minu-
losti zo mňa vybudovali 
takého silného človeka 
ako som teraz. Je veľmi 
dôležité popremýšľať 
nad vetami, ktoré vy-
púšťame z našich úst. 
Práve naše slová môžu 
človeku ublížiť bez toho 
aby sme o tom vedeli.

Šikanovonie 
tomu nepomohlo                       
Spolužiaci sa mi vždy 
vysmievali. Postupom 
času to nebolo len 
slovne ale aj fyzické. 
Pamätám si, ako som 
domov prišiel so slzami 
v očiach, že sa nikto so 
mnou nechce kamarátiť. 
Nechápal som to, lebo 
na začiatku som si ani 
neuvedomoval prečo sa 
mi smiali a nechceli byť 
moji kamaráti. 
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V tomto článku Vám 
chcem porozprávať 
zaujímavé informácie, 
ktoré budú z mojej 
vlastnej skúsenosti, 
na tému ako si za-
rábam popri škole v 
odbore, ktorý študu-
jem. 

Všeobecnosť:
V prvom rade to roz-

delím na viac možnosti 
práce. V mojom odbore 
sa každodenne stretá-
vam s tvorbou grafiky 
a dizajnu, fotením a 
úpravou videí, spracova-
nie animácii no a mojou 
obľúbenou časťou je 
práve programovanie 
webových stránok, uče-
nie sa nových technoló-
gii v oblasti redakčných 
systémov a mnoho 
ďalšieho. Z tohto krátke-
ho zoznamu si dokážete 
nájsť prácu v každom 
smere, stačí sa poriadne 
zamerať na to, čo Vás 
najviac zaujalo a začať 
sa tomu venovať naplno 
nie len v škole, ale aj vo 
vlastnom voľnom čase. 
Napriek tomu, že mám 
menšie spolupráce, 
ktoré mi prinášajú zisk 
v oblasti grafiky, v tomto 
článku sa zamerám 

hlavne na to programo-
vanie a popíšem Vám to 
podrobnejšie z vlastnej 
skúsenosti.

Trochu histórie: 
Programovaniu som 

sa začal venovať už na 
základnej škole približ-
ne v siedmom ročníku. 
Začínal som so základ-
nými Batch skriptami, 
ktoré sa spúšťajú vo 
Windowse pomocou 
príkazového riadka. Išlo 
o jednoduché veci ako 
napríklad zadávanie dát 
do konzoly a násled-
ne zobrazenie dát. O 
nejaký rok, dva neskôr 
som sa dostal k mojej 
prvej stránke. Išlo o 
HTML kód, ktorý vypí-
sal v prehliadači nejakú 
základnú vetu. Bol som 
z toho veľmi natešený, 
bral som to ako obrov-
ský úspech. Keď som sa 
naučil aj úplne základy 
CSS dizajnu k tvorbe 
webu, z neznámeho 
dôvodu som sa tomu 
následne prestal veno-
vať. HTML a CSS sú 
značkovacie jazyky, nie 
programovacie. A ja som 
mal neskutočnú chuť 
sa začať učiť skutočný 
programovací jazyk. 

V približne ôsmom 
ročníku som prešiel na 
jazyk C#. Začal som 
tvoriť Windowsové 
okenné aplikácie. To 
ma bavilo pár mesiacov 
no videl som, že ma 
to nikam ďalej nepo-
súva a časom ma to aj 
prestávalo baviť. Tak v 
deviatom ročníku som 
sa vrátil k tvorbe strá-
nok a začal som sa im 
venovať naplno. Behom 
ďalších rokoch som 
vystriedal oveľa viac ja-
zykov ako napríklad C#, 
C, Java, Python, R a to 
kvôli príležitosti zarobiť 
si vďaka nim pekné a 
rýchle peniaze. Poďme 
sa teraz ale pozrieť 
podrobnejšie na to, ako 
som získal prvú prácu v 
oblasti programovania 
webov, a začal tak ná-
sledne zarábať pravide-
lne v tejto oblasti.

Prvá práca:
Čítal som rôzne vzde-

lávacie knihy, kupoval 
som si kurzy na inter-
nete, sledoval o tom 
veľa videí na YouTube. 
Investoval som do toho 
veľa hodín svojho času 
dobrovoľne, pretože ma 
to bavilo a vedel som 

už vtedy, že je to práca, 
ktorú chcem v živote 
robiť. Prvé zárobky sa 
pohybovali v desiatkach 
eur za jednu static-
kú stránku. Tá suma 
bola smiešna, ale v 
porovnaní s vtedajšou 
kvalitou, to aj sedelo. 
Pripravil som si pri-
bližne 3 šablóny, ktoré 
som následne ponúkal 
ľuďom. Niekoľko z nich 
sa mi podarilo predať. 
Bol to môj prvý zárobok. 
Následne som dostal 
ešte väčšiu motiváciu a 
tá ma posunula vpred.

Odborné vysvetlenie:
Pozrime sa teraz po-

drobnejšie na aké časti 
sa delia webové stránky 
a aplikácie, a aké pra-
covné pozície sa hľa-
dajú vo svete. Web sa 
rozdeľuje na Front-end 
a Back-end. Vysvetlím 
to jednoducho. Front
-end je všetko viditeľné 
človekom na stránke. 
Sú to všetky texty, di-
zajn, animácie, precho-
dy, UI a UX… Back-end 
je serverová časť webu, 
napríklad odosielanie 
formulárov, uklada-
nie dát do databázy a 
následne spracovanie 

podľa potreby… 
Základne jazyky, 

knižnice a frameworky 
k programovaniu webu 
sú:

Jazyky: HTML, CSS, 
JavaScript, PHP, My-
SQL

Knižnice: Bootstrap, 
jQuery, Nette

Frameworky: Angular, 
React, Vue.js, Spring

Tak prešli sme si ako 
sa delí tvorba webov 
a aplikácií, teraz si 
v rýchlosti povieme 
pracovné postavenie. 
Človek ktorý pracuje s 
Front-endom sa nazýva 
Front-end developer 
(programátor). Ak daný 
človek pracuje s Bac-
k-endom tak samozrej-
me sa bude nazývať 
Back-end developer. No 
vedeli ste, že existuje 
aj pozícia kde jeden 
človek sám pracuje 
aj s Front-endom a 
Back-endom zároveň? 
Táto pozícia sa nazýva 
Fullstack developer a v 
dnešnej dobe je veľmi 
žiadaná, a zároveň aj 
veľmi dobre platená. 
Pohybuje sa to v tisíc-
kach eur kľudne aj po 
3000€ no záleží aké 
skúsenosti, školy má a 
akým smerom sa vydal. 
Tieto informácie som 
Vám tu napísal, aby ste 
mali prehľad o základ-
ných pozíciach vo svete 
a vedeli tak v ktorej 
špecifikácii si hľadať 
prácu podľa svojich 
zručnosti.

Moje zameranie:
Ja sa venujem 

hlavne z veľkej čas-
ti Front-end pozícii. 
Robím grafické návrhy 
stránok vo Photosho-
pe, následne pro-
gramovanie dizajnu 

do webu pomocou 
Front-end jazykov a 
knižníc. Ak sa jedná 
o nejakú aplikáciu tak 
používam JavaScript 
na spojazdnenie 
funkcií, záleží podľa 
zadania zákazníka. 
Ak to zákazník poža-
duje, tak sa pustím 
aj do Back-end časti 
ale iba v základnom 
rozpätí, jednoduchá 
práca s databázou, 
formuláre a podob-
né vecí, nič zložité. 
Back-endu sa snažím 
vyhýbať pretože som 
mu zatiaľ neveno-
val toľko času ako 
Front-endu, nemám 
dostatočne skúsenos-
ti, aby som sa mohol 
púšťať do veľkých 
projektov. Možno sa 
to do budúcna zmení, 
no zatiaľ sa chcem 
zameriavať hlavne 
na ten Front-end na 
takú úroveň, aby som 
po skončení strednej 
školy mohol hneď na-
stúpiť na túto pozíciu 
do práce. 

Ako si hľadám zákaz-
ky, koľko si zarobím:

Za tie dva, tri roky 
každodenného nabe-
rania skúsenosti, celé 
dni a noci učenia sa, 
som sa vybudoval na 
takú úroveň v tomto 
web programovaniu, 
že sa nebojím osloviť 
nové firmy, ale idem 
do toho stále s isto-
tou a tušením, že si 
získam ich dôveru a 
získam tak s nimi novú 
zákazku alebo niekedy 
aj dlhšiu spoluprá-
cu. V dnešnej dobe 
s mojimi znalosťami 
si za tvorbu jedného 
webu viem zarobiť 
sumu, pohybujúcu sa 
v stovkách eur. Ak je 

to jednoduchá, skrolo-
vacia, krátka, statická, 
prezentačná stránka, 
pýtam si za to zvyčaj-
ne sumu pod sto eur. 
V opačnom prípade 
ak je web zložitejší, 
má viac podstránok, 
je dynamický, musí 
spĺňať nejaké funkci-
onality, poprípade aj 
Back-end časti, jeho 
suma sa pohybuje od 
sto eur hore, kľudne 
až k tristo, no v špe-
ciálnych prípadoch 
to môže ísť aj vyššie. 
Responzivnosť beriem 
ako samozrejmosť do 
úplne každej, aj jedno-
duchej stránky. Je-
den jednoduchý web 
dokážem spraviť za 
pár hodín, dá sa pove-
dať, že z dňa na deň 
ho mám hotový. Tie 
zložitejšie mi trvajú tak 
aj s rezervou približne 
týždeň. 

Záver:
Úroveň na ktorej sa 

v tejto oblasti teraz 
nachádzam som nevy-
budoval z dňa na deň. 
Stálo za tým kopec 
hodín, ktoré sa nedajú 
ani spočítať a nikto si to 
neuvedomuje, každým 
dňom pracujem na tom, 
aby som bol ďalej a 
ďalej. Preto Vás chcem 
inšpirovať, ak Vás to 
začne baviť choďte za 
tým a nevzdavajte to. 
Nakoniec spozorujete 
neskutočný pokrok, 
ktorý ste spravili a 
zistíte, že to celé nebol 
zbytočný čas, ale bol to 
čas, ktorý Vás dostal k 
úspechu. 

Práca  popri škole
Úspešná cesta k Web Developerovi

Zdroj:
Foto: licenciaCC0 - 
www.pexels.com
Autor: Dávid Hajník
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V tomto článku Vám 
chcem porozprávať 
zaujímavé informácie, 
ktoré budú z mojej 
vlastnej skúsenosti, 
na tému ako si za-
rábam popri škole v 
odbore, ktorý študu-
jem. 

Všeobecnosť:
V prvom rade to roz-

delím na viac možnosti 
práce. V mojom odbore 
sa každodenne stretá-
vam s tvorbou grafiky 
a dizajnu, fotením a 
úpravou videí, spracova-
nie animácii no a mojou 
obľúbenou časťou je 
práve programovanie 
webových stránok, uče-
nie sa nových technoló-
gii v oblasti redakčných 
systémov a mnoho 
ďalšieho. Z tohto krátke-
ho zoznamu si dokážete 
nájsť prácu v každom 
smere, stačí sa poriadne 
zamerať na to, čo Vás 
najviac zaujalo a začať 
sa tomu venovať naplno 
nie len v škole, ale aj vo 
vlastnom voľnom čase. 
Napriek tomu, že mám 
menšie spolupráce, 
ktoré mi prinášajú zisk 
v oblasti grafiky, v tomto 
článku sa zamerám 

hlavne na to programo-
vanie a popíšem Vám to 
podrobnejšie z vlastnej 
skúsenosti.

Trochu histórie: 
Programovaniu som 

sa začal venovať už na 
základnej škole približ-
ne v siedmom ročníku. 
Začínal som so základ-
nými Batch skriptami, 
ktoré sa spúšťajú vo 
Windowse pomocou 
príkazového riadka. Išlo 
o jednoduché veci ako 
napríklad zadávanie dát 
do konzoly a násled-
ne zobrazenie dát. O 
nejaký rok, dva neskôr 
som sa dostal k mojej 
prvej stránke. Išlo o 
HTML kód, ktorý vypí-
sal v prehliadači nejakú 
základnú vetu. Bol som 
z toho veľmi natešený, 
bral som to ako obrov-
ský úspech. Keď som sa 
naučil aj úplne základy 
CSS dizajnu k tvorbe 
webu, z neznámeho 
dôvodu som sa tomu 
následne prestal veno-
vať. HTML a CSS sú 
značkovacie jazyky, nie 
programovacie. A ja som 
mal neskutočnú chuť 
sa začať učiť skutočný 
programovací jazyk. 

V približne ôsmom 
ročníku som prešiel na 
jazyk C#. Začal som 
tvoriť Windowsové 
okenné aplikácie. To 
ma bavilo pár mesiacov 
no videl som, že ma 
to nikam ďalej nepo-
súva a časom ma to aj 
prestávalo baviť. Tak v 
deviatom ročníku som 
sa vrátil k tvorbe strá-
nok a začal som sa im 
venovať naplno. Behom 
ďalších rokoch som 
vystriedal oveľa viac ja-
zykov ako napríklad C#, 
C, Java, Python, R a to 
kvôli príležitosti zarobiť 
si vďaka nim pekné a 
rýchle peniaze. Poďme 
sa teraz ale pozrieť 
podrobnejšie na to, ako 
som získal prvú prácu v 
oblasti programovania 
webov, a začal tak ná-
sledne zarábať pravide-
lne v tejto oblasti.

Prvá práca:
Čítal som rôzne vzde-

lávacie knihy, kupoval 
som si kurzy na inter-
nete, sledoval o tom 
veľa videí na YouTube. 
Investoval som do toho 
veľa hodín svojho času 
dobrovoľne, pretože ma 
to bavilo a vedel som 

už vtedy, že je to práca, 
ktorú chcem v živote 
robiť. Prvé zárobky sa 
pohybovali v desiatkach 
eur za jednu static-
kú stránku. Tá suma 
bola smiešna, ale v 
porovnaní s vtedajšou 
kvalitou, to aj sedelo. 
Pripravil som si pri-
bližne 3 šablóny, ktoré 
som následne ponúkal 
ľuďom. Niekoľko z nich 
sa mi podarilo predať. 
Bol to môj prvý zárobok. 
Následne som dostal 
ešte väčšiu motiváciu a 
tá ma posunula vpred.

Odborné vysvetlenie:
Pozrime sa teraz po-

drobnejšie na aké časti 
sa delia webové stránky 
a aplikácie, a aké pra-
covné pozície sa hľa-
dajú vo svete. Web sa 
rozdeľuje na Front-end 
a Back-end. Vysvetlím 
to jednoducho. Front
-end je všetko viditeľné 
človekom na stránke. 
Sú to všetky texty, di-
zajn, animácie, precho-
dy, UI a UX… Back-end 
je serverová časť webu, 
napríklad odosielanie 
formulárov, uklada-
nie dát do databázy a 
následne spracovanie 

podľa potreby… 
Základne jazyky, 

knižnice a frameworky 
k programovaniu webu 
sú:

Jazyky: HTML, CSS, 
JavaScript, PHP, My-
SQL

Knižnice: Bootstrap, 
jQuery, Nette

Frameworky: Angular, 
React, Vue.js, Spring

Tak prešli sme si ako 
sa delí tvorba webov 
a aplikácií, teraz si 
v rýchlosti povieme 
pracovné postavenie. 
Človek ktorý pracuje s 
Front-endom sa nazýva 
Front-end developer 
(programátor). Ak daný 
človek pracuje s Bac-
k-endom tak samozrej-
me sa bude nazývať 
Back-end developer. No 
vedeli ste, že existuje 
aj pozícia kde jeden 
človek sám pracuje 
aj s Front-endom a 
Back-endom zároveň? 
Táto pozícia sa nazýva 
Fullstack developer a v 
dnešnej dobe je veľmi 
žiadaná, a zároveň aj 
veľmi dobre platená. 
Pohybuje sa to v tisíc-
kach eur kľudne aj po 
3000€ no záleží aké 
skúsenosti, školy má a 
akým smerom sa vydal. 
Tieto informácie som 
Vám tu napísal, aby ste 
mali prehľad o základ-
ných pozíciach vo svete 
a vedeli tak v ktorej 
špecifikácii si hľadať 
prácu podľa svojich 
zručnosti.

Moje zameranie:
Ja sa venujem 

hlavne z veľkej čas-
ti Front-end pozícii. 
Robím grafické návrhy 
stránok vo Photosho-
pe, následne pro-
gramovanie dizajnu 

do webu pomocou 
Front-end jazykov a 
knižníc. Ak sa jedná 
o nejakú aplikáciu tak 
používam JavaScript 
na spojazdnenie 
funkcií, záleží podľa 
zadania zákazníka. 
Ak to zákazník poža-
duje, tak sa pustím 
aj do Back-end časti 
ale iba v základnom 
rozpätí, jednoduchá 
práca s databázou, 
formuláre a podob-
né vecí, nič zložité. 
Back-endu sa snažím 
vyhýbať pretože som 
mu zatiaľ neveno-
val toľko času ako 
Front-endu, nemám 
dostatočne skúsenos-
ti, aby som sa mohol 
púšťať do veľkých 
projektov. Možno sa 
to do budúcna zmení, 
no zatiaľ sa chcem 
zameriavať hlavne 
na ten Front-end na 
takú úroveň, aby som 
po skončení strednej 
školy mohol hneď na-
stúpiť na túto pozíciu 
do práce. 

Ako si hľadám zákaz-
ky, koľko si zarobím:

Za tie dva, tri roky 
každodenného nabe-
rania skúsenosti, celé 
dni a noci učenia sa, 
som sa vybudoval na 
takú úroveň v tomto 
web programovaniu, 
že sa nebojím osloviť 
nové firmy, ale idem 
do toho stále s isto-
tou a tušením, že si 
získam ich dôveru a 
získam tak s nimi novú 
zákazku alebo niekedy 
aj dlhšiu spoluprá-
cu. V dnešnej dobe 
s mojimi znalosťami 
si za tvorbu jedného 
webu viem zarobiť 
sumu, pohybujúcu sa 
v stovkách eur. Ak je 

to jednoduchá, skrolo-
vacia, krátka, statická, 
prezentačná stránka, 
pýtam si za to zvyčaj-
ne sumu pod sto eur. 
V opačnom prípade 
ak je web zložitejší, 
má viac podstránok, 
je dynamický, musí 
spĺňať nejaké funkci-
onality, poprípade aj 
Back-end časti, jeho 
suma sa pohybuje od 
sto eur hore, kľudne 
až k tristo, no v špe-
ciálnych prípadoch 
to môže ísť aj vyššie. 
Responzivnosť beriem 
ako samozrejmosť do 
úplne každej, aj jedno-
duchej stránky. Je-
den jednoduchý web 
dokážem spraviť za 
pár hodín, dá sa pove-
dať, že z dňa na deň 
ho mám hotový. Tie 
zložitejšie mi trvajú tak 
aj s rezervou približne 
týždeň. 

Záver:
Úroveň na ktorej sa 

v tejto oblasti teraz 
nachádzam som nevy-
budoval z dňa na deň. 
Stálo za tým kopec 
hodín, ktoré sa nedajú 
ani spočítať a nikto si to 
neuvedomuje, každým 
dňom pracujem na tom, 
aby som bol ďalej a 
ďalej. Preto Vás chcem 
inšpirovať, ak Vás to 
začne baviť choďte za 
tým a nevzdavajte to. 
Nakoniec spozorujete 
neskutočný pokrok, 
ktorý ste spravili a 
zistíte, že to celé nebol 
zbytočný čas, ale bol to 
čas, ktorý Vás dostal k 
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Videla som veľa plaču a 
počula som strašné príbehy 

od vydesených žien a 
matiek.

nia sme sa prihlásili a 
začali sme pomáhať 
v tzv. prvom kontakte 
s ľuďmi. Ujímali sme 
sa utečencov hneď po 
kontrole ich dokladov, 
po prekročení hranice. 
Našou úlohou bolo 
minimalizovať traumu a 
stres pri vstupe na naše 
územie, ukľudniť ich a 
ukázať, že sú už v bez-
pečí. Tí ľudia boli tak 
vystresovaní, unavení, 
premrznutí a vyľakaní, 
že sa to ťažko opisuje. 
Stretli sme tisícky ľudí a 
my sme im ponúkali 
čaj/kávu a pripravené 
balíky, v ktorých bolo 
všetko potrebné. Pre 
deti sme mali pripra-
vené plyšové hračky a 
drobné sladkosti. Zabá-
vali sme ich, kým ich ro-
dičia vybavovali dokla-
dy. Keď dieťa dostane 
hračku, v tom momente 
sa prestane báť a pla-
kať. Keď si uvedomíme, 
že použitá hračka sa 
stane jediným poteše-
ním pre dieťa, ktorému 
neostalo okrem vystra-
šenej matky nič iné, je 
to srdcervúce. 

Väčšina ľudí prišla 
autobusom a ponáhľali 
sa priamo za svojimi 
známymi. Preto bolo 
potrebné pomôcť im s 
batožinou. Túto prácu 
zväčša robili sympatickí 
vojaci, ale keď bol pri-
veľký nával ľudí, pomá-
hali sme aj my. Vojaci 
aj policajti nám to tiež 
oplatili a pomáhali nám 
pripravovať a rozdávať 
čaj.

Videla som veľa plaču 
a počula som strašné 
príbehy od vydesených 
žien a matiek. Jeden 
z najkrajších a naj-
smutnejších momentov 
zároveň, bol keď ma 
objali tak silno, že som 
skoro nedýchala a 
so slzami v očiach mi 
ďakovali. Slzy nechý-
bali ani na mojej strane. 
Tento hrejivý pocit v 
srdci, že ste niekomu 
pomohli len obyčajným 
objatím a úsmevom sa 
nedá opísať. Najviac 
ma zraňuje, keď ľudia 
v mojom okolí hovoria 
veci typu „nezaslúžia si 
pomoc“ „oberajú nás o 
peniaze a pritom chodia 
oblečení v značkových 
veciach“ „videla si aké 
drahé autá majú?“. 
Videla som tisícky ľudí 
bez auta, bez ponožiek 
a bez kvalitného oble-
čenia. Myslím, že tak 
ako v každom štáte žijú 
ľudia, ktorí majú viac 
fi nancií, kvalitnejšie ob-
lečenie a lepšie autá a 
môžu si dovoliť ostať v 
hoteli alebo odcestovať 

dobrý systém. No aj tak 
sa tam každý deň niečo 
zmenilo a nám trvalo 
niekoľko hodín, kým 
sme sa adaptovali. Čím 
viac času sme tam trá-
vili, tým sa nám ľahšie 
komunikovalo. Naučili 
sme sa základné slová 
a potrebné frázy. Po 
určitom čase sme už 
stretávali známe tváre a 
prácu sme si spríjemňo-
vali hudbou.
Prešli dva týždne a na 
naše potešenie pribúda-
lo mnoho 
dobrovoľníkov. Vysvetlili 
sme im, čo ako funguje 
a cítili sme sa uvoľne-
nejšie z dostatku pomo-
ci. Veľmi nás dojímalo 
keď nám ľudia nosili 
kopy jedla a oblečenia, 
ktoré nakúpili za svoje 
peniaze. Najviac nás 
zaskočili kamióny, ktoré 
prišli až z Nemecka, 
Rakúska ale aj Švajči-
arska. Boli plné úplne 
nových vecí ešte s ce-
novkami. Boli to znač-
kové vetrovky, spacáky, 
oblečenie ale nechý-
bali tam ani potraviny. 
Kamión zo švajčiarska 
doniesol stovky krabíc 
s kvalitnou čokoládou, 
ktorá potešila každého 
okoloidúceho. 
Neskôr potrebovali 
troch ľudí aj priamo 
na colnici pri pasovej 
kontrole. Bez váha-

do zahraničia, sú tam aj 
tí ktorí pomoc potrebujú 
bezodkladne. Mali by 
sme však prestať 
všetkých generalizo-
vať a hádzať na jednu 
kopu. Sú to ľudia, ktorí 
práve prežili peklo a 
museli nechať celý svoj 
život na mieste a zbalili 
ho len do jedného kufra, 
pričom utekali s deťmi 
bez svojich manželov. 
Nikto z nich si to neza-
slúži a my môžeme byť 
vďační, že sa to nedeje 
nám. 
Všetky emócie a zážitky 
nemožno vystihnúť na 
papier. Ja však dúfam, 
že tento článok pomôže 
aspoň jednému človeku 
pochopiť, aké osudy sa 
za touto vojnou môžu 
skutočne skrývať.
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skvelých, nesebeckých 
ľudí s dobrým srdcom a 
nádherným úsmevom, 
ktorý bol veľmi potrební 
pre túto situáciu. Bolo 
pre mňa obrovským 
prekvapením, keď som 
stretla dobrovoľníkov, 
ktorí pricestovali zo 
západu Slovenska ale 
aj Prahy či Berlína. Cel-
ková atmosféra v tíme 
bola aj napriek situácii 
veľmi príjemná. Veľa 
ľudí sa ma pýtalo či sa 
tam nebojím byť alebo 
či to nie je psychicky 
náročné. Pravdupovedi-
ac ani raz som nepocí-
tila strach. V momente 
keď sa tam ocitnete ne-
máte čas rozmýšľať, čo 
sa vlastne deje. Únava 
však na človeka doľahla 
vždy až doma alebo na 
druhý deň.
Postupom času všetko 
smerovalo na dobrú 
cestu. Pribudlo mnoho 
stánkov s jedlom, čajom 
a taktiež s informáciami, 
ktoré boli veľmi potreb-
né. Na naše prekvape-
nie prišli aj dobrovoľníci 
z útulkov. Doniesli veci 
na starostlivosť o zvi-
eratá a taktiež vznikol 
stánok na ich očkovanie 
a čipovanie. 
Stánky s oblečením a 
hygienickými potreba-
mi už tiež boli ako-tak 
potriedené. Dobrovoľ-
níci v tom mali už veľmi 

Myslím, že každý z nás je oboznámený so situ-
áciou na Ukrajine. V tomto článku sa chcem s 
vami podeliť o moje skúsenosti dobrovoľníka 
priamo na Slovensko-Ukrajinskej hranici Vyšné 
Nemecké.

Na hraniciach som 
začala pomáhať krátko 
po vypuknutí konfl iktu 
na Ukrajine. Vypomá-
hali sme tam aj s mojou 
rodinou približne 2-3 
krát do týždňa po dobu 
jedného mesiaca. Ako 
dobrovoľníci sme si bra-
li 8-10 hodinové smeny. 
Niekedy samozrejme 
dlhšie, v závislosti 
od potrebnej pomoci. 
Keďže ja, moja staršia 
sestra a taktiež sester-
nica sme školopovinné, 
pomáhali sme hlavne v 
hodinách od 13:00 do 
23:00. Zažili sme mínu-
sové teploty, únavu aj 
dojímavé príbehy. 
Zo začiatku sme pomá-
hali v časti, kde si ľudia 
mohli prísť zobrať všet-
ko čo potrebovali. Pra-
covali sme v stanoch s 
rôznymi produktami. Od 
hygienických potrieb, 
jedla, pitia až po oble-
čenie, deky a spacáky. 
Prvýkrát to bolo veľmi 

začiatku sme stretávali 
hlavne mladých študen-
tov zo zahraničia, ktorí 
mierili priamo na letiská 
a následne domov do 
svojich krajín. S nimi 
sme sa bez problémov 
dorozumeli pomocou 
angličtiny. 
Keďže tento konfl ikt 
začal koncom februára, 
vonku boli stále veľmi 
nízke teploty. Zvyčajne 
až pod nulou. My dob-
rovoľníci sme na sebe 
mali zateplené oble-
čenie, hrubé vetrovky, 
šály aj rukavice a stále 
sme pociťovali zimu. 
Preto pre nás bolo vždy 
srdcervúce vidieť malé 
detičky, ženy aj staren-
ky v tenkých veciach 
bez čiapok a šálov. 
Mnoho z nich nemalo 
ani poriadnu teplú obuv. 
Dokonca sme polročné-
mu bábätku navliekali 
ponožky pre dospelých, 
nakoľko z domu utiekli 
bez jeho topánočiek. 
Mnoho mamičiek kojilo 
svoje deti priamo tam, 
na ulici, sediac na stu-
denej zemi.
Hneď prvý deň som 
spoznala mnoho 

chaotické. Dobrovoľní-
kov bolo málo a práce 
zasa veľa. Nič nebolo 
potriedené a všade po 
zemi boli nahádzané 
kopy tašiek a krabíc s 
rôznymi vecami. Ľudia 
k nám chodili a mysleli 
si, že za všetko musia 
zaplatiť. Keď k nám 
prišiel desiaty človek 
s otázkou ,,koľko to 
stojí?“ rozhodli sme sa 
napísať na veľký kartón 
- „všetko je zadarmo“. 
Málokto z dobrovoľní-
kov vedel po ukrajinsky 
alebo rusky takže sme 
sa dorozumievali „ruka-
mi a nohami“. Keď sme 
vysvetľovali čo je to bra-
včové mäso, začali sme 
krochkať a ukazovať 
prasací nos. Pri týchto 
situáciách sme často 
počuli smiech a videli 
úsmev na tvárach. As-
poň takto sme mohli na 
chvíľu ľuďom pomôcť 
zabudnúť, čo všetko 
sa im v živote deje. Zo 
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do zahraničia, sú tam aj 
tí ktorí pomoc potrebujú 
bezodkladne. Mali by 
sme však prestať 
všetkých generalizo-
vať a hádzať na jednu 
kopu. Sú to ľudia, ktorí 
práve prežili peklo a 
museli nechať celý svoj 
život na mieste a zbalili 
ho len do jedného kufra, 
pričom utekali s deťmi 
bez svojich manželov. 
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skvelých, nesebeckých 
ľudí s dobrým srdcom a 
nádherným úsmevom, 
ktorý bol veľmi potrební 
pre túto situáciu. Bolo 
pre mňa obrovským 
prekvapením, keď som 
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ková atmosféra v tíme 
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veľmi príjemná. Veľa 
ľudí sa ma pýtalo či sa 
tam nebojím byť alebo 
či to nie je psychicky 
náročné. Pravdupovedi-
ac ani raz som nepocí-
tila strach. V momente 
keď sa tam ocitnete ne-
máte čas rozmýšľať, čo 
sa vlastne deje. Únava 
však na človeka doľahla 
vždy až doma alebo na 
druhý deň.
Postupom času všetko 
smerovalo na dobrú 
cestu. Pribudlo mnoho 
stánkov s jedlom, čajom 
a taktiež s informáciami, 
ktoré boli veľmi potreb-
né. Na naše prekvape-
nie prišli aj dobrovoľníci 
z útulkov. Doniesli veci 
na starostlivosť o zvi-
eratá a taktiež vznikol 
stánok na ich očkovanie 
a čipovanie. 
Stánky s oblečením a 
hygienickými potreba-
mi už tiež boli ako-tak 
potriedené. Dobrovoľ-
níci v tom mali už veľmi 

Myslím, že každý z nás je oboznámený so situ-
áciou na Ukrajine. V tomto článku sa chcem s 
vami podeliť o moje skúsenosti dobrovoľníka 
priamo na Slovensko-Ukrajinskej hranici Vyšné 
Nemecké.
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krát do týždňa po dobu 
jedného mesiaca. Ako 
dobrovoľníci sme si bra-
li 8-10 hodinové smeny. 
Niekedy samozrejme 
dlhšie, v závislosti 
od potrebnej pomoci. 
Keďže ja, moja staršia 
sestra a taktiež sester-
nica sme školopovinné, 
pomáhali sme hlavne v 
hodinách od 13:00 do 
23:00. Zažili sme mínu-
sové teploty, únavu aj 
dojímavé príbehy. 
Zo začiatku sme pomá-
hali v časti, kde si ľudia 
mohli prísť zobrať všet-
ko čo potrebovali. Pra-
covali sme v stanoch s 
rôznymi produktami. Od 
hygienických potrieb, 
jedla, pitia až po oble-
čenie, deky a spacáky. 
Prvýkrát to bolo veľmi 

začiatku sme stretávali 
hlavne mladých študen-
tov zo zahraničia, ktorí 
mierili priamo na letiská 
a následne domov do 
svojich krajín. S nimi 
sme sa bez problémov 
dorozumeli pomocou 
angličtiny. 
Keďže tento konfl ikt 
začal koncom februára, 
vonku boli stále veľmi 
nízke teploty. Zvyčajne 
až pod nulou. My dob-
rovoľníci sme na sebe 
mali zateplené oble-
čenie, hrubé vetrovky, 
šály aj rukavice a stále 
sme pociťovali zimu. 
Preto pre nás bolo vždy 
srdcervúce vidieť malé 
detičky, ženy aj staren-
ky v tenkých veciach 
bez čiapok a šálov. 
Mnoho z nich nemalo 
ani poriadnu teplú obuv. 
Dokonca sme polročné-
mu bábätku navliekali 
ponožky pre dospelých, 
nakoľko z domu utiekli 
bez jeho topánočiek. 
Mnoho mamičiek kojilo 
svoje deti priamo tam, 
na ulici, sediac na stu-
denej zemi.
Hneď prvý deň som 
spoznala mnoho 

chaotické. Dobrovoľní-
kov bolo málo a práce 
zasa veľa. Nič nebolo 
potriedené a všade po 
zemi boli nahádzané 
kopy tašiek a krabíc s 
rôznymi vecami. Ľudia 
k nám chodili a mysleli 
si, že za všetko musia 
zaplatiť. Keď k nám 
prišiel desiaty človek 
s otázkou ,,koľko to 
stojí?“ rozhodli sme sa 
napísať na veľký kartón 
- „všetko je zadarmo“. 
Málokto z dobrovoľní-
kov vedel po ukrajinsky 
alebo rusky takže sme 
sa dorozumievali „ruka-
mi a nohami“. Keď sme 
vysvetľovali čo je to bra-
včové mäso, začali sme 
krochkať a ukazovať 
prasací nos. Pri týchto 
situáciách sme často 
počuli smiech a videli 
úsmev na tvárach. As-
poň takto sme mohli na 
chvíľu ľuďom pomôcť 
zabudnúť, čo všetko 
sa im v živote deje. Zo 

na hraniciach s UkrajinouDobrovoľníctvo
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Už dlhší čas rozmýšľam 
nad myšlienkou, prečo 
sú ľudia kumne takí zlí, 
nechápaví, prečo 
miesto ochoty pomôcť 
mi, sa radšej na mňa 
vykričia a otočia sa mi 
chrbtom. Azda nie sme 
všetci rovnakí?  No 
niesme lebo každý sme 
rozličný. Prečo vo svete 
panuje taká falošnosť 
ľudských tvári? Aj keď 
pravdou je, že veľa ľudí 
okolo mňa sa tvárili ako 
im na mne veľmi záleži 
ale v skutočnosti to bolo 
naopak. Prečo existuje 
iba tak malo ľudí, ktorí 
mi vedia pomôcť? Pre-
tože na základnej škole 
keď som prechádzala 
chodbou a nešťastne 

som sa potka  a spadla 
na podlahu a udrela si 
hlavu tak všetci okolo 
mňa sa len pozerali a 
nevedeli mi pomôcť sa 
postaviť  ani zavotať 
mi pomoc.  Keď sa tak 
pozriem sama na seba, 
keď si poviem, že sa 
radšej zavriem do izby 
a chcem mať svätý 
pokoj. Lebo možno som 
ten typ človeka, ktorého 
tak ovplyvnil a poškodil 
dnešný sociálny svet, 
že už sa až bojí ozvať 
a niečo povedať. Bojím 
sa, aby som od človeka 
na ktorom mi zaleži, a 
krorý si o sebe myslí, že 
dokaže všetko, nedo-
stala  slovnú bitku. Áno, 
takto to bolo. Jeden sa 

,,NIE SME ZLÍ“

smeje a ja plače v kúte 
a nemôžem zaspať, 
pretože stále roz-
mýšľam nad tým člo-
vekom, ktorý ma zradil 
a ktorému som najviac 
dôverovala. Nemôžem 
za to ako som niekedy 
vyzerala a aj jako vyze-
ram teraz. 
Moja vlastná skúsenosť 
bola, kedy ma spoluži-
aci odsudzovali kvôli 
tomu ako vyzerám, ako 
sa obliekam a mnoho 
ďalších veci. Bolo pre 
mňa ťažké to zvládnuť, 
pretože ma štvalo, že 
ma ľudia nevedia mať 
radi takú, aká naozaj 
som. Pravdou je, že 
ani ja niesom dolona-
lý človek ale viem si 

Moja skúsenosť
Mnohí z nás si nevie uvedomiť, že nie každý život je dokonalý a ani každý človek nie je dokonalý. 
Treba sa najskôr pozrieť na seba a potom súdiť iných, pretože nikdy nevieme, čím si tá daná osoba 
môže prechádzať a čo ju trápi. Takže nikdy neodsudzujte ľudí podľa toho, ako sa obliekajú, 
chovajú a podľa toho, aké majú vlasy. Vždy má všetko svoj dôvod.
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uvedomiť, že koľkým 
ľuďom som ublížila už 
len tým, že som sa z 
neho smiala a koľkým 
som pomohla. Lebo 
práve dobrí ľudia majú 
väčšinou láskavé srdce 
a práve takýto ľudia aj 
skrývajú svoje 
problémy. 
Nikdy 
sa už 
nes-
mejem 
z ľudí, lebo 
nikdy neviem, čím 
si ten daný človek pre-
šiel alebo čím si práve 
prechádza. Častokrát 
som ublížila, nastokrát 
sa rozčúlim, pomyslím 
si svoje, ale potom ma 
všetko začne mrzieť. 
Mrzí ma, na koho som 
sa vykričala, na koho 
som zvýšila hlas, alebo 
kto si to odniesol. Lenže 
potom sa hodiny trápim 
nad tým, čo som uro-
bila a neskutočne zle 
prekonávam stres, ktorý 
každodenne vzniká 
v dnešnej dobe. Tak 
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strašne by som si pria-
la, aby som si uvedomi-
la svoje hodnoty, pres-
tala sa zlostiť a začala 
viac brať ohľad na ľudí 
- na seba. Uvedomila 
som si, že možno raz v 
živote budem potrebo-

vať pomoc 
od toho 

člo-
ve-
ka, 

ktoré-
mu som 

ublížila. Vtedy 
príde ten moment, keď 
si uvedomím, že ja som 
mu ublížila a nemôžem 
ho požiadať o pomoc.
 Ale po určitom čase a 
čím som staršia je moje 
zmýšľanie úplne ine a 
našla som ľudí, ktorým 
môžem veriť. 
Ale život na strednej 
škole sa zmenil už len 
tým, že sme o niečo 
starší a vieme sa na-
vzajom rešpektovať a 
chapať sa. Som vďačna 
za to, že som našla 

dobrých a láskavých 
ľudí, ktorý ma vedia 
podržať v najťažších 
chvíľach. Ako som 
povedala každý človek 
je iný a nieje každý 
rovnaký. Ale postupom 
času si vštko uvedomu-
jem. Odvtedy sa snažím 
rozdávať dobro a viac 
sa usmievať a pomahať 
každému aj napriek 
tomu aký ten daný 
človek je. Máme len 
tento jeden život a treba 
si ho užiť tak ako sami 
chceme  a naučila som 
sa, že nikdy nebude 
vhodný čas žiť a všetky 
nedokonalosti využí-
vam vo svoj prospech 
lebo život nebude nikdy 
podľa môjích predstav 
a vždy keď spadnem 
na dno tak sa snažím 
postavíť späť. Tak načo 
byť k sebe zlý a netole-
rantní.

,,Život sa deje 
teraz‘‘
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