


Život na ulici, ringu
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Ako ste sa dostali 
na ulicu ?
No asi takto: bol som 
dobrým boxerom - 
šampiónom. Snažil som 
sa postarať o rodinu. 
Mám syna, žije v Prahe, 
vyhral titul majstra sveta 
a ostatní sú v Anglicku. 
Prišiel som z Anglicka 

cestovať do Anglicka, 
mám syna, ktorý žije v 
Prahe a mohol by som 
sa mu ozvať ale telefón 
mi ukradli alebo som 
ho stratil a ešte mám 
mladšiu dcéru ktorá 
žije v Anglicku a ja som 
tu tak sám, flákam sa 
a túlam sa.

Ste zamestnaný ?
Nie.

Odkiaľ mate penia-
ze na stravu ?
Ja dostávam dôchodok  
102 eur lebo keď som 
bol na psychiatrii toľko 
mi schválili a čo ma 
poznajú ľudia sem tam 
dačo dostanem hodia 
dajú.
Keď prechádzajú 
ľudia okolo vás 
ako sa na vás       
pozerajú ?

Normálne všetko, po-
zdravia sa mi, sem tam 
ma zavolajú dačo mi 
dajú napríklad 2-3 eurá 
a ja neodmietnem a za 
tie peniaze si kúpim jed-
lo a samozrejme vínko 
keď sa mi zvýši vyjde aj 
na to.

Čo je vaším snom 
alebo čo bolo       
vaším snom ?
Ja som nemal žiaden 
sen. Boxoval som, špor-
toval a vyhrával som,  
chodil som boxovať 
ešte keď bolo Česko-
slovensko, chodil som 
všade boxovať a po-
tom som prešiel k profi 
hráčom, stal som sa 
profesionálom a na tie 
časy najradšej spomí-
nam bol som na Sicílii, 
Sardínii, Malorku aj v 
Granade som bol to je 
mesto v Španielsku tiež 
aj na Korzike.

Kto bol vás najväč-
ší super ? 
Neviem, ja som nikdy 
nemal strach a mne to 
bolo jedno či bol troj-
násobný majster sveta, 
nech bude, aj tak som 
s ním remízoval. Som 
aj v knihe sfotený ale 
neviem čo tam omne 
píšu lebo po nemecky 
neviem.
Máte vo Vranove 
prezývku legenda ?

Keď prší pôjdem pod 
most pretože pod 
mostom neprší a cez 
zimu idem do útulku pri 
zbere kovov tam mám 
všetky veci - oblečenie, 
hygienu a neviem čo ti 
mám viac povedať ale 
ďakujem ti za rozhovor.

a zavreli ma na jeden 
rok. Odsedel som si ho 
a odkedy ma pustili tak 
som na ulici.

Nechceli by ste isť 
za svojou rodinou ?

No moja ex manžel-
ka je preč v Anglicku 
a teraz ja nebudem 

Veľakrát prejdeme okolo bezdomovca a ani si 
neuvedomíme, kto to bol. Ja som urobil rozho-
vor s jedným bezdomovcom.

Z ringu na ulicu  
Imro Parlagi

Áno, šampión alebo 
legenda, ale ja im po-
viem že ja už nie som 
šampión.

Kedy ste videli 
naposledy svojho 
syna ?
Ja ho môžem vidieť stá-
le keď v televízii boxuje, 
tiež vyhral titul majstra.
Keď prší a je zima 
kam pôjdete ? 

Obsah časopisu
Z ringu na ulicu - Obsah
Sklony k samovražde
Rozhovor s fotografkou: Lucia Žofčíková
Top 10 ovocí
Emócie skrz hudbu
Kamarat v závislosti
Keď sa narukovalo...
Dajte plazom šancu!
Svet rozhodcu

Stredná odborná škola,
Ul. Alexandra Dubčeka 963/2,
093 01 Vranov nad Topľou
tel.: +421 057 44 63258
e-mail: sosvt@sosvt.sk
www.sosvt.sk, sosvt.edupage.org

Riaditeľ:
Ing. Ľubomír Tóth
057/48 87 800
e-mail: tothlubomir@centrum.sk

Zodpovedný vedúci (veliteľ): Mgr. Peter Križovenský
Šéfredaktor časopisu (big boss): Matej Krajč
Predseda redakčnej rady (podboss): Juraj Lukáč
Redakčná rada (poddaní): Filip Mardzin, Denis 
Zambory, Jakub Migaľ, Nikola Šaradínová, Kristína 
Lapuníková, Alex Šmajda, Denis Tanis.
Zodpovednosť za jazykovú úpravu:
Nikola Šaradínová
Zodpovednosť za technickú a grafickú úpravu:
Mgr. Peter Križovenský
titulka: foto Matej Krajč (Hlavaty)

2.
4.
6.
8.
10.
12.
14.
16.
18.

2 3



Každý z nás si už pre-
šiel ťažkými chvíľami a 
každy mal niekedy ťažké 
obdobie, či sa to týka 
rodiny, školy alebo práce. 

V tejto dobe sú naj-
častejším problémom 
peniaze. Ľudia nemajú 
dostatok peňazí či už na 
vyžitie alebo zaplatenie 
dlhov.
Poznám veľa smutných 
prípadov kedy si niekto 
vzal život kvôli peniazom. 
Ale peniaze nie sú 
jediný dôvod, prečo si ľu-
dia vlastnými rukami berú 
život. Je veľmi smútné, 
keď niekto spadne až na 
také dno, že si vezme 
život alebo sa o to pok-
úsi. Títo ľudia potrebujú v 
takých chvíľach pomoc, 
ale problém je v tom, že 
tí ľudia si nahovárajú, že 
budú otravovať druhých 
so svojimi problémami, 
v  niektorých prípadoch 
sa tí ľudia nemajú komu 
vyrozprávať.

Ak sa niekto pokúsi o 
samovraždu alebo má 
skolny k samovražde, 
mal by sa niekomu vy-
rozprávať alebo vyhľadať 

odbornú pomoc. Aj ja 
som mala takéto sklony. 
Málo ľudí vie, že som 
mala sklony k samo-
vražde. Moja rodina o 
tom nevedela. Sklony 
k samovražde som 
mala niekoľko rokov a 
nechcela som o tom ni-
komu hovoriť lebo som 
si myslela že si o mne 
ľudia pomyslia že som 
slabá a že nič nedo-
kážem. Nechcela som 
otravovať ľudí mojími 
problémami a chcela 
som ich vyriešiť sama. 
Tieto sklony začali v 
roku 2016. Nemala som 
žiadných kamáratov, 
s rodinou som dobre 
nevýchadzala a potom 
sa stala nepríjemná 
vec o ktorej rozprávať 
nechcem. Myslela som 
si, že nemám nikoho 
komu sa môžem zdôve-
riť a cítila som sa akoby 
som bola sama proti 
celému svetu. Koncom 
roka 2017 som sa za-
čala z toho dostávať, až 
napokon som sa z toho 
dostala. Ale v roku 2021 
sa tie myšlienky vrátili, 

Sklony 
k samovražde

a to preto, lebo sa moji 
rodičia rozvádzali. Keď 
som videla ako sa celá 
rodina rozpadá, tak v 
tom momente som si 
chcela ublížiť, ale za-
stavila ma moja rodina. 
Keď sa rodičia rozvied-
li, po čase sa všetko 
ukľudnilo. Vtedy som 
bola šťastná, aj keď 
rodina nebola pokope, 
ale asi takto to malo a 
aj má byť. Všetko bolo 
dobre, až keď neprišiel 
dátum 06.09.2021. 
Zomrela mi veľmi blíz-
ka a milovaná osoba. 
Nevedela som sa z 
toho spamätať, ale po 

dlhom čase som sa 
z toho dostala. A 
ako som sa z toho 
všetkého vlastne 
dostala? Spoznala 
som ludí ktorím sa 
možem zdôveriť a 
ktorí mi pomohli. 
Niekedy ešte mám 
takéto myšlienky ale 
potom sa rýchlo
spamätám a povi-
em si že mám ľudí 
ktorím na mne zále-
ží. Som šťastná že 
som tu, že ja a moja 
rodina je zdravá a 
že som sa z toho 
dostala.                                       

ROZHOVOR

1. Prečo/kvôli čomu to 
začalo.
Začalo to kvôli chlapovi, 
ktorý mi ublížil.
Bol to najhorší deň, 
aký som mohla zažiť. 
Nikomu by som nepriala 
to čo som zažila po celé 
mesiace a akým spô-
sobom som to riešila 
aby som mu neublížila 
tak ako ublížil on mne. 
Začalo to tým že som 
mala ísť spievať do 
kresťanskej skupiny. 
Stretla som sa s tým 
chlapom asi 5-6 krát. 
Začalo to objatím až 
kým ma nestiahol do 
dodávky a tam sa stalo 
niečo čo som nechcela. 
Znásilnil ma. Nemala 
som kam ujsť, boli sme 
len sami dvaja, keďže 
16.8.2020 som sa dala 
pokrstiť aby som za-

nechala starý život 
a rozhodla sa pre 
Ježíša. Nečakala 
som že on ako veri-
aci zadaný človek, 
dokáže ublížiť.
2. Aké boli začiat-
ky?
Začiatky boli ťažké, 
nevedela som ako to 
riešiť keďže som bola 
naivná a verila, že 
ten človek sa zme-
ní a ospravedlní sa 
za svoje činy, preto 
som to neriešila s 
políciou. A tak som 
skrývala svoje pocity 
pred ľudmi a ubližo-
vala tým sebe. Nikto 
nevie koľkým dievča-
tám mohol takto 
ublížíť ako mne.
3. Aké boli tvoje 
myšlienky?
Premýšľala som nad 
tým, ako ukončiť svoj 

AUTOR: Kristína Lapuníková
FOTO: Kristína Lapuníková 
            Sofia Bermannová

V tomto článku si povieme niečo o samovraždách. Sklony k samovražde sa najčastejšie vyskytujú u 
mladých ľudí. Ale nie len mladí ľudia majú takéto sklony. Dočítate sa tu o mojej vlastnej skúsenosti 
a o rozhovore s ďalším človekom, ktorý si chcel vziať život.

život. Časom som chcela zabudnúť na 
všetko, ale ostala som závisla na liekoch. 
Každý malý problém som riešila liekmi.
4. Akým spôsobom si si chcela ublí-
žiť?
Bolo mnoho spôsobov ako som si chcela 
ublížiť. Chcela som svoj život ukončiť 
liekmi, skočiť z mosta, lieky som zapíjala 
alkoholom, sedela som na koľajniciach a 
čakala na vlak.

5. Ako to vnímali tvojí 
blízki?
Snažili sa mi pomôcť, 
no ja som svoje city 
a správanie nevedela 
ovplyvniť.
6. Dostala si sa z 
toho? Ak nie, ako to 
teraz prebieha?
Stále mám tie myšlien-
ky. Snažím sa zbaviť 
liekov, ale je to ťažké. 
Stále ma to láka ubli-
žovať si a svoje city 
a správanie naďalej 
neviem ovplyvniť.
7. Vyhľadala si odbor-
nú pomoc?
Áno, vyhľadala som 
psychologičku kde ab-
solvujem posedenie tri-
krát do mesiaca, keďže 
môj stav je stále rovna-
ký. Hľadám aj odbornú 
pomoc u psychiatra, 
kde by som mala tiež 
absolvovať posedenie.
8. Ako často máš 

myšlienky o samo-
vražde?
Dosť často. Väčšinou 
keď sa mi nedarí v 
mojom živote, stačí 
malá drobnosť, vtedy 
sa sama seba pýtam 
“Prečo ma nemá 
nikto rád?“ „Prečo 
žijem?“ 
9. Ako sa správaš 
na verejnosti? Skrý-
vaš to?
Na verejnosti to už 
nedokážem skrývať a 
taktiež ovládať svoje 
city a správanie.
10. Myslíš si ,že sa z 
toho dostaneš?
Tak na túto otázku 
neviem odpovedať. 
Ale verím, že sa z 
toho časom nejako 
dostanem. Trvá to 
od roku 2020 až do 
teraz, je to dlhá doba. 
Ak budem mať pri 
sebe tých správnych 
ľudí čo mi za to stoja 
a budú stať pri mne 
tak verím že sa z 
toho dostanem. Je to 
ťažká cesta.“
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FOTOGRAFKA 
Lucia Žofčíková

Lucia Žofčíková je mladá, známa fotografka. S jej fotkami pestrých fa-
rieb ste sa mohli stretnúť napríklad na sociálnej sieti Instagram. Aké boli 
jej začiatky vo fotografovaní, ako dlho sa foteniu venuje ale aj o tom, čo 
ju inšpiruje, sa dozviete v tomto rozhovore.

Ako dlho sa venuješ 
fotografovaniu? Ako si 
sa k nemu dostala?

Čo si tak pamätám, 
tak už cca od 13 rokov 
ma to ťahalo k foteniu. 
Či už som si fotila ran-
dom objekty vonku alebo 
som časom začala fotiť 
kamošky či spolužiačky 
cez prestávky v škole 
len tak z nudy, jednodu-
cho ma to k tomu vždy 
ťahalo. Môj tatino zvykol 
fotiť na dovolenkách, na 
rodinných výletoch 
a aj preto si kúpil časom 
lepšiu zrkadlovku, no on 
zostal len pri krajinkách. 
U mňa to prerástlo hlav-
ne k foteniu ľudí.

Vyštudovala si nej-
akú školu zameranú na 
fotografovanie, alebo 
si sa k tomu dostala vo 
voľnom čase?

Vyštudovanú mám 
obchodnú akadémiu, no 
už od základnej školy ma 
to ťahalo k foteniu, ako 
som spomenula aj v pr-

vej otázke. Chcela som 
byť pôvodne účtovníč-
ka, ale láska k foteniu 
začala byť silnejšia a 
silnejšia a ja som sa 
snažila zdokonaľovať, 
no nikdy mi ani len v 
sne nenapadlo, že ma 
to raz bude živiť.

Riadila si sa podľa 
nejakej rady, keď si s 
fotením začínala? Prí-
padne riadiš sa niečím 
dnes?

Keď som sa fote-
niu začala venovať, 
tak som si čítala veľa 
článkov, že ako fotiť, 
aké pravidlá pri fotení 
treba dodržiavať, ale ja 
som si išla svoje. Pre-
tože umenie podľa mňa 
nemá mať žiadne pravi-
dlá. Riadim sa čisto len 
sebou, svojimi pocitmi 
a dnes už aj vďaka 
nazbieraným skúsenos-
tiam som sebavedomá 
v tejto oblasti.

Kto alebo čo ťa 
inšpiruje?

Inšpirujú ma samotní 
ľudia. No najviac ma in-
špiruje slnko a jeho lúče 
ako krásne hrajú s oblak-
mi. Vďaka sledovaniu 
západov slnka, slneč-
ných lúčov na rôznych 
povrchoch, na rôznych 
predmetoch vnímam 
svetlo inak a časom som 
sa to naučila pekne vyu-
žiť aj na foteniach, aby to 
nebolo len také klasické 
fotenie, ale chcem tam 
tú pridanú hodnotu, aby 
tam bolo aj to svetlo 
krásne.

Fotíš aj mnoho ce-
lebrít. Ako si sa k nim 
dostala?

Začalo to Luckou 
Mokráňovou, ktorú som 
jedného dňa oslovila na 
fotenie. Ani mi nenapad-
lo, že si tú správu odo 
mňa vôbec nájde a pre-
číta, ale vyskúšať som 
to musela. Odpísala, 
nafotili sme, bola spo-
kojná. Na ďalšom fotení 
ma Lucka zoznámila so 

Zuzkou Plačkovou a už 
to išlo pomaličky.

Aké to bolo fotiť 
známu osobnosť 
prvýkrát?

Ako prvé, keď som 
prečítala túto otázku mi 
napadlo, že som mala 
celkom stres, no tým, 
že takí ľudia už majú 
skúsenosti s vystupo-
vaním pred kamerou, 
tak mi to v podstate 
uľahčovali v mojich 
začiatkoch, keď ja sama 
som napríklad mala v 
tej dobe problém na-
pózovať toho človeka 
na fotkách tak, aby to 
pôsobilo prirodzene, 
ale zároveň zaujímavo. 
Ja ako umelec vnímam 
ľudí, nie na základe 
toho či je alebo nie je 
známy, ale na základe 
toho čo vyžaruje, akú 
má energiu, s čím viem 
na foteniach pracovať.

Podľa čoho si 
vyberáš ako sú ľudia 
na fotkách oblečení, 
upravení a ako pózu-
jú?

Dám príklad. Ak mi 
napíše zákazníčka, 
že má záujem o fote-

fotenie v Tunisku, keď som 
v roku 2017 fotila prvýkrát 
takú väčšiu súťaž krásy. 
Vždy to bol môj sen fotiť 
krásne ženy v exotickom 
prostredí.

Na akých projektoch 
práve pracuješ?

Nerada moc prezrádzam 
vopred. Niekedy ani nemô-
žem nič prezradiť, keď si 
to klient neželá. A práve 
preto ma moja práca veľmi 
baví. Lebo čo nový človek, 
tak vždy niečo nové sa 
mi prihodí. Páči sa mi tá 
rôznorodosť. Na striedačku 
mám najčastejšie fotenia 
rodiniek, cez beauty/fashi-
on fotenia, fotenia svadieb 
až po projekty pre firmy na 
mieru.

nie, tak primárne ma 
zaujíma, že čo má ten 
človek v šatníku doma. 
Aby som vedela s čím 
pracovať. Zvyčajne 
mi ľudia poposiela-
jú oblečenie buď na 
postave odfotené alebo 
na vešiakoch a keďže 
milujem rôzne divné 
kombinácie, lebo na fot-
kách to ukáže inak ako 
to v skutočnosti možno 
zvláštne vyzerá. Ak 
nemajú ľudia v šatníku 
veľa možností, tak viem 
niečo aj ja doma vyskla-
dať, prípadne si stihnú 
ľudia niečo na fotenie 
nakúpiť podľa toho čo 
im napíšem, že by sa 
hodilo na fotenie.

Máš nejaké obľúbe-
né miesto, na ktorom 
realizuješ fotenia? 

Môj zvyk je nepláno-
vať konkrétne miesta na 
fotenie a vždy sa radšej 
spolieham na náhodu a 
intuíciu. Neviem si pred-
staviť fotiť na jednom 
a tom istom mieste. S 
ľuďmi sa stretnem, po-
beháme si rôzne miesta 
a ja zrazu nájdem to 
pravé, kde sa naprí-
klad v tú danú chvíľu 
nachádza super svetlo. 
Samozrejme, ak má 
klient nejakú predstavu 
a ide o niečo špecifické, 
tak miesto dohodneme 
pred samotným fote-
ním.

Organizuješ aj 
fotokurzy a kurzy 
Photoshopu. Kedy si 
sa rozhodla, že chceš 
svoje skúsenosti pre-
dávať ďalej?

Prišlo to ako blesk z 
neba. Zrazu bol väčší a 
väčší záujem o to, aby 
som sa podelila o svoje 
skúsenosti, tipy a triky. 
Našla som si techniku, 

aj o kurz Photoshopu, 
tak najskôr si dáme 
kurz fotenia. Snažím sa 
ľudom posunúť moje vi-

AUTOR: Nikola Šaradínová
FOTO: Lucia Žofčíková

ako odovzdať človeku 
čo najviac a hlavne mu 
odovzdať to, o čo má 
záujem. Okrem toho, že 
mám na duši ten úžas-
ný pocit, že mám mož-
nosť niekomu pomôcť 
a posunúť ho ďalej, tak 
ma veľmi teší aj ten re-
álny pokrok človeka pod 
mojím vedením. Každý 
individuálny kurz mi 
vždy veľmi pripomenie 
mňa v mojich začiat-
koch a je to pre mňa 
taká nostalgia.

Ako také kurzy pre-
biehajú?

Najskôr je dôležité 
vyspovedať človeka, 
že aké má znalosti, čo 
ovláda, čo mu robí pro-
blém a v čom sa chce 
zdokonaliť. Ak má klient 
záujem o kurz fotenia a 

„Umenie podľa mňa nemá 
mať žiadne pravidlá.“

denie. Ako vidieť dobré 
svetlo, ako zvoliť vhod-
né miesto na fotenie, 
preberieme si komuni-
káciu s objektom, ktorý 
stojí pred objektívom. 
Ak treba, tak ideme od 
základu aj čo sa na-
stavenia foťáku týka. 
Potom sa presunieme 
k PC a vo Photoshope 
ideme spolu krok za 
krokom. Ideme na úpra-
vu fotky od začiatku 
až do finálnej podoby. 
Zodpoviem priebežne 
otázky, ktoré klientovi 
napadnú alebo ktoré 
má vopred spísané a 
venujeme sa tomu, čo 
ho reálne zaujíma. 

Máš nejaké fote-
nie, ktoré ti zostalo v 
pamäti?

Často spomínam na 
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10. Kivi
 Kivi tiež nazývané 

ako kiwi je menšie ová-
lne ovocie. Zvonku je 
hnedé, chlpaté a zvnú-
tra zelené a vlhké. Je 
to veľmi mäkké ovocie 
takže treba dávať väčší 
pozor. Šupka je jedlá no 
väčšina ľudí si ju aj tak 
ošúpe. Mnoho ľuďom 
kivi nechutí pretože je 
dráždivé na jazyk.

9. Hrozno 
Strapec hrozna 

môže byť zelenej alebo 
červenej farby. Strapec 

5. Melón 
Ako je známe, 95% 

melónu tvorí voda. 
Je zvonku zelený a z 
vnútra je červený, no 
môže byť aj žltý. V lete 
je skvelo osviežujúci, no 
aj cez iné ročné obdo-
bia je výborný. Síce je 
to jedno z krehkejších 
ovocí no za ten risk to 
určite stojí.

4. Banán
Banán je žltý, dlhý 

a vynikajúci pretože 
obsahuje veľa draslíku. 
Banán jedol banáno-
vý Joe ba dokonca aj 
mimoni.  Banán sa tiež 
objavil aj v slávnej vete 
„Tu máš banán a šicko 
v porádku.“ na ktorej sa 

2. Citrón
Citrón taktiež nazýva-

ný aj citrus limon je veľ-
mi kyslé a žlté ovocie. 
Obsahuje veľa vitamínu 
C takže by ste ho mali 
jesť minimálne 4 krát za 
deň. Má okrúhly tvar no 
nie až tak úplne,  preto 
ho nemôžem zaradiť na 
prvé miesto.

1. Jablko 
Jablko je veľmi prí-

ťažlivé ovocie, keďže 
má okrúhly tvar. Ako sa 
vraví, sú len dva typy 
ľudí, tí čo majú radi ze-
lené jablká a tí čo majú 
radi červené jablká. Na 

7. Čučoriedky 
Malé a tmavomodré 

bobule, ktoré obsahu-
jú mnoho vitamínov. 
Rastú na kríkoch a 
chutia výborne sú tak 
akurát sladké. Môž-
me ich nájsť aj v lese 
ale tie neodporúčame 
jesť, pretože môžu byť 
označkované.

doteraz radi pobavíme.

3. Granadír
Môže sa vám zdať, 

že granadír nie je 
ovocie no nemôžete 
zabúdať, že je tvorený 
prevažne zo zemiakov, 
ktoré už ku skupine 
ovocia patria. Každý ho 
má rád na iný spôsob 
no ja obľubujem ten zá-
kladný, čiže len popra-
žené zemiaky s troškou 
kyslej uhorky.  

jablku je taktiež dobré 
aj to, že ho nemusíme 
lúpať ani strúhať.

Autor: Krajč Matej
Foto: Licencia CC0

tvoria bobule obsa-
hujúce malé kôstky. Z 
hrozna sa taktiež robí aj 
víno ale to už patrí do 
iného druhu potravín. 
Na deviatom mieste sa 
to umiestnilo preto, lebo 
ľudia v hrozne často 
nachádzajú hmyz.

8. Broskyňa
Guľaté ovocie, mier-

ne chlpaté, ktoré je väč-
šinou oranžovej farby. 
V strede plodu je veľká 
kôstka obalená dužinou 
a jedlou šupkou, ktorú 
by ste pred konzumá-
ciou ale mali umyť.

6. Jahody 
Jahody sú ovocie, 

ktoré zjete aj na kilá 
a stále máte chuť na 
viac. Jahody sú malé a 
červené. Podobne ako 
čučoriedky ich môžte 
nájsť aj v lese. Jahody 
sú jedno z mála ovocí, 
ktoré majú semiačka na 
vonkajšej strane plodu. 

Top 10 ovocíPodľa mňa 
Ovocie takisto ako aj zelenina patrí do nášho každodenného života. Obsahuje veľa vitamínov, prí-
rodných cukrov no aj mnoho iných zdravých látok. Určite ste si všimli, že každé ovocie má svoju 
ikonickú chuť a tvar, preto som si dnes pre vás zostavil rebríček TOP 10 ovocí podľa mňa (Mateja 
Krajča).
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EMÓCIESkrz hudbu
Či už pomocou reči alebo výrazu tváre, emócie 
sa dajú vyjadriť mnohými spôsobmi. Jedným z 
nich je aj hudba. Aj keby to veľa ľudí nepoveda-
lo, hudbou je možné vyjadriť rôzne druhy emó-
cií, od strachu cez radosť až po hnev. Viem to aj 
preto, že s tým mám vlastné skúsenosti.

Mnoho hudobných tvorcov má s týmto vlastné 
skúsenosti. Jedným z nich je mladý umelec 
Mykagang, ktorého hudba spolu s jeho vysokou 
škálou tónov vytvára pocit pestrých emócií. V 
nasledujúcom rozhovore vám priblížime ako to 
vníma a čo to pre neho znamená.

Celý život ma fasci-
novala hudba, nebolo to 
tak, že by som celé dni 
presedel so slúchadlami 
na hlave ale neuveriteľ-
ne ma zaujímala tvorba 
hudby. A presne to je 
dnes mojím koníčkom.
Digitálna tvorba hudby 
a jej následovný predaj 
je niečo, s čím veľa 
ľudí nemá skúsenosti. 
Taktiež väčšina star-
šej generácie pova-
žuje digitálnu hudbu              

za menejcennú. No 
podľa mnohých ľudí je 
to práve naopak. 

Predstava, že jeden 
človek dokáže len po-
mocou jedného zariade-
nia vytvoriť plnohodnot-
nú hudbu s množstvom 
hudobných nástrojov 
do ktorej dokáže vlo-
žiť svoje myšlienky a 
pocity mi pripadá super. 
Ja osobne sa takejto 
tvorbe venujem približ-

Do akej miery je podľa 
teba možné vyjadrova-
nie pocitov a emócií v 
hudbe? 

Ja si myslím, že 
to záleží od umelca. 
Každý interprét má iné 
priority, niektorí sa chcú 
čisto zabaviť a potom 
tu sú takí ako ja, ktorí 
chcú vo svojej tvorbe 
zanechať kus seba, kus 
svojich pocitov a myšli-
enok.

Stalo sa ti niekedy, 
že ľudia zle pochopili 
tvoje vyjadrenie emó-
cií v pesničke?

Často sa mi to nestá-
va, ale mám pocit, že 
jednu chvíľu mi nedalo 
pokoj jedno dievča lebo 
si myslela, že som o nej 
spieval v pesničke. Pri-
tom to tak vôbec nebolo 
a myslel som tým moju 
priateľku, ktorej som vy-
jadroval city v pesničke.

viac normálne. Teraz to 
beriem ako normálnu 
vec. Som rád že sa veľa 
ľudí stotožňuje s mojími 
myšlienkami. Dodáva 
mi to lepšiu náladu a 
viac sebavedomia.

Dostal si sa niekedy 
do problémov kvôli 
vyjadreniu svojho 
názoru v hudbe?

Často sa mi stáva že 
ľudia mi píšu, že nes-
úhlasia s tým čo dávam 
do pesničiek, ale to 
chápem, veď sto ľudí 
sto názorov. Našťastie 
sa nikdy nestalo nič 
vážnejšie.

Dokáže ti tvorba hud-
by pomôcť s tvojím 
psychickým stavom?

To je podľa mňa 

samozrejmosť. Tvorba 
hudby dokáže človeku 
úplne zlepšiť náladu a 
určite aj pomôcť s psy-
chikou.

Aký máš pocit z toho, 
že si ľudia spievajú 
tvoje myšlienky a 
pocity?

Zo začiatku to bolo 
veľmi divné, pretože 
som na to nebol zvyk-
nutý. No časom mi to 
zažalo pripadať viac a 

alebo hnev. Vkladanie 
emócií do hudby a jej 
následovné vypočutie 
poslucháčom dokáže 
veľa ľuďom zlepšiť deň. 

Hudba nás sprevádza 
takmer na každom kro-
ku nášho života. Mnohí 
ľudia si slúchadlá akoby 
ani neskladali z uší. 
Hudba nám hrá v aute, 
pri domácich prácach, 
či pri učení. Hudba, rov-
nako ako všetko okolo 
nás má veľký vplyv 
na ľudí. Avšak najviac 
ovplyvňuje ľudské my-
slenie a mozog.   

ne tri roky a s istotou 
môžem povedať, že je 
to úžasná vec. Existuje 
široká škála rôznych 
tónov a nástrojov, ktoré 
pri správnom použití 
dokážu vyjadriť smútok, 
hnev, radosť, žiaľ, 
eufóriu a oveľa viac. Ja 
sa konkrétne sústre-
dím na rap a jeho nové 
odvetvie s názvom trap. 
Ten sa u mňa prevažne 
skladá z tvrdých, úder-
ných a často agresív-
nych zvukov, to však 
nemusí stále znamenať, 
že sa tým dajú vyjadriť 
len agresívne emócie. 
Pre mňa a pre veľa ďal-
ších ľudí dokážu úderné 
a mierne agresívne zvu-
ky vyvolať pocit radosti 
a šťastia. Všetko záleží 
len na tom, ako sa 
tvorca cíti a ako rôzne 
zvuky použije. 

Napríklad melódie 
so stúpajucími tónmi v 
sebe majú väčší náznak 
pozitívnej energie a 
dobrej nálady zatiaľ čo 
hlboké tóny automaticky 
vedia vyvolať smútok 

Rozhovor 
s interpretomMykagang
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KAMARÁTV závislosti
Užívanie drog oslabuje imunitný systém organizmu,nepriaznivo ovplyvňu-
je zdravotný stav a zvyšuje riziko úmrtí. Miera vplyvu drog na fyzické aj
psychické zdravie závisí najmä od druhu drogy, jej čistoty a spôsobu a 
intenzity užívania. Riziko vzniku negatívnych zdravotných následkov exi-
stuje u všetkých drog, rastie však pri synteticky vyrábaných drogách, do 
ktorých sa často pridávajú nebezpečné prímesi, pričom obzvlášť vysoké 
riziko poškodenia zdravia sa vyskytuje najmä pri injekčnom užívaní drog, 
akými sú pervitín a heroín. Dlhodobé užívanie drog vyčerpáva a zanáša 
organizmus, čím ho oberá o množstvo energie a roky života.

Drogy majú zlý vplyv na 
uživateľa ale aj na jeho 
okolie. Ako je už vyššie 
uvedené záleží hlavne o 
akú drogu sa jedná.
Či už marihuana, 
pervitín, tabletky na 
predpis všetko má zlý 
vplyv na organizmus 
človeka.
Stretol som sa s veľa 
ľuďmi ktorí aktívne drogy 
užívajú alebo ich už vy-
skúšali. Je ťažké vysvet-
liť človeku ktorý drogy 
užíva, že mu to škodí.
Drogy nemajú vplyv len 
na motoriku a reflexy,
drogy človeku dokažu 
veľmi rýchlo ovplyvniť 
myseľ. Veľa ľudí použije 
argument, že napríklad 
marihuana je vo veľa 
krajinách legalným 
stimulantom.To sa ale 
nedá povedať o pervitine 
a liekoch na predpis.

Preto som sa opýtal 
človeka ktorého poznám 
už dlho a viem že drogy 
užíva na pár otázok.

Ako dlho užívaš mari-
huanu?
„Približne 13 rokov.“

Kedy si sa prvýkrát 
stretol s marihuanou a 
ako?
„Stretol som kamaráta 
ktorý bol o pár rokov 
starši ako ja išiel som 
vtedy domov na autobu-
se a on sa ma opýtal, či 
to nechcem vyskúšať a 
ja mladý som si povedal 
že prečo nie, tak som to 
od neho kúpil a večer to 
s ním vyskúšal.“

Vieš si sám priznať že 
si zavislý?
„Veľa ľudí ti povie že nie-
sú závislý aj ked dobre 

vedia že sú, a vidíš to aj 
na mne. Ja si dokážem 
priznať že by som nevy-
držal ani jeden deň.“

Ako dlho si si budoval 
závislosť?
„To ti ani neviem pove-
dať,sam neviem kedy 
som sa dostal do štádia 
že bez toho nedokážem 
vydržať.“

Vnímaš negativný po-
stoj ľudí okolo teba na 
tvoju závislosť?

„Ľudia s ktorými sa ba-
vím su na tom väčšinou 
rovnako ako ja alebo 
aj horšie, s rodinou sa 
veľmi nestretávam a 
keď hej tak to je vážne 
výnimočne.“

Myslíš žeby ti pomohlo 
liečenie?
„Neviem si predstaviť 
žeby som na nejakom 
skončil, psychicky by 
som to asi nezvládol, raz 
sa mi podarilo vydržať 
bez marihuany 3 dni a 
boli to asi najhoršie 3 dni 
v mojom živote.“

Aký si mal pocit z 
iných drog?
„Tažko povedať. Radšej 
sa dokurim a dokážem 
aj šoférovať, komuniko-
vať s ľudmi, zas LSD to 
už bol nechutný pocit 

12 hodín vidieť totálne 
bludy, nedokázal som sa 
ani poriadne hýbať bolo 
to až nechutné.“

Myslíš že by ťa donúti-
lo niečo prestať?
„Dokedy vážne niekomu 
neubližujem tým že ja 
niečo beriem tak to po-
tom v pláne nemám.“

Osoba ktorej som tieto 
otázky položil nie je nija-
ko agresivná a ja 
ho beriem ako dobrého 
kamaráta ktorý nikomu 
okrem seba svojím ko-
naním neubližuje.
Je ťažke niekomu také-
mu dohovoriť aby prestal 
aj som sa o to pokúšal 
ale nemá to žiaden 
význam.
Videl som ho ako vydržal 
3 dni kvôli tomu že už sa 
mu v kuse okolo domu 
3 dni vyvážalo policajné 
vozidlo. Nedokázal s 
nami ani normálne ho-
voriť, vkuse si okusoval 
nechty, trhal si vlasy,mal 
problém hoc len výjsť 
von.
Niekedy cez nejaké 

prázdniny alebo keď nie-
som v škole a idem za 
ním s kamarátom poke-
cať dokedy si nezafajčí 
len sa celý trasie a má 
problém zo seba vypus-
tiť nejake vety.
Je rozdiel keď človek 
fetuje nechodí do roboty, 
nesnaží sa a žije zo dňa 
na deň ale o ňom dobre 
viem že si drží robotu 
kde si aj dokaže zarobiť 
na to aby prežil.
Ľuďom ako je moj kama-
rát treba pomáhať alebo 
sa o to aspoň snažiť,
niekedy je dobré to aj 
povedať ich blízkym aby 
zakročili oni.
Ale ja toto bohužial uro-
biť nedokážem,nevedel 
by som sám či som mu 
pomohol alebo ešte viac
ublížil.

 

Autor: Denis Tanis

Foto: licencia CC0
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Aké si mal pocity, keď 
si bol povolaný?

No potom keď nás 
odviedli, tak sme boli 
taký trošku aj.. nadše-
ní z toho, lebo to bol 
výsledok že sme zdra-
ví, zdatní, boli sme tak 
trošku hrdí.. ale či mi 
bolo smutno, že mi bude 
chýbať rodina? V tejto 
dobe sa to tak nebralo, 
oni nám to v čias ko-
munizmu hovorili že si 
ideme spĺniť občianskú 
povinnosť, a keď sme 
už boli dospelí, tak sme 
to tak brali, lebo to bola 
povinnosť pre každého. 
My sme ani nad tým 
nerozmýšľali že by to 
bolo inač.

Aké boli tvoje prvé 
pocity z kasární?

V kasárňach to bolo 
zhruba ako v blázinci.. 
Keď sme vystúpili z 
vlakov, čakalo nás tam 
nákladné auto, doviezli 
nás do kasárni, v ka-
sárňach tam bol taký, 

volalo sa to „buzerplac“, 
to bola taká veľká asfal-
tová plocha, s rozmermi 
tak 500x500 metrov, tam 
sme vystúpili, zatvorila 
sa za nami kovová brá-
na, ktorú strážili deň a 
noc vojaci.. neboli sme z 
toho nadšení, skôr sme 
z toho boli vystrašení.

Zažil si ty alebo nejaký 
tvoj spoluvojak nejaký 
trest?

Áno, zažili sme, lebo 
na vojne platí disciplína 

a za neposluchnutie 
rozkazu sa ukladá trest. 
Trest mohol byť po 
službe, alebo celodenný, 
priestupky väčšinou boli 
nespĺnenie nejakých 
činností. Za trest sa išlo 
pomáhať do kuchyne a 
za závažnejšie priestup-
ky sa nastupovalo aj do 
posádkovej väznice. A 
áno, takýmito trestami 
som si prešiel aj ja, stalo 
sa to tak.. dostali sme 
traja, boli sme všetci z 
východu a keď sme mali 
vojenskú vychádzku, 

Základná vojenská služba, mladí ľudia tejto 
doby majú štasie že nemusia prežiť toto peklo, 
ale ľudia staršej generácie ako Ján, môj otec, 
nemali také štastie, preto som mu položil pár 
otázok, aby sme zistili zaujimavosti a pocity 
bývalého odvedenca..

Keď sa narukovalo...
Interview s vojakom 
Základnej vojenskej službzy

prišli nám rodičia, s nimi 
sme sa rozlúčili, niečo 
sa popilo, ale zdalo sa 
nám to ešte málo, o 
desiatej sme mali byť v 
kasárniach, ale my sme 
tu vychádzku pretiahli do 
jedenástej.. a za “odme-
nu“ sme išli na tri dni po 
službe do väznice.

Aké bolo kamarátstvo 
na vojenskej službe?

Kamarátstvo bolo my-
slím si že pevnejšie ako 
v civile, lebo na vojne 
sme boli odkázaný jeden 
na druhého si navzájom 
pomáhať pri jednotlivých 
cvičeniach, pri vychádz-
ke, pri všetkom.. proste 
veľmi pevné kamarátske  
vzťahy.

Aká bola podľa teba 
najväčšia tragédia po-
čas tvojej služby?

Nedá sa povedať že 
to bola tragédia, ale keď 
sme boli na jednom cvi-
čení, kde tankisti mali za 
úlohu prebrodiť rybník 

Čo bola najzaujima-
vejšia událosť počas 
vojenskej služby?

No v kasárňach to 
bola nuda a taký stere-
otyp, ale najlepšie bolo 
keď sme išli vonku na 
cvičenia, tam bolo viacej 

tej voľnosti a 
rychlejšie nám 
utekal čas, lebo 
ten čas tam 
hral dôležitú 
úlohu, lebo tam 
sme si počí-
tali každý deň 
ktorý odslúžime 
a tešili sme 

sa na civil. Take dobré 
spomienky boli keď nás 
zobrali na brigádu, to sa 
chodilo na bývalé jed-
notné roľnícke družstvo 

na výpomoc, to bolo 
bežné vtedy.. vypadli 
sme z kasárne a bolo to 
pre nás také osvieženie 
a voľnosť, trošku sme 
si užili toho civilného 
života, boli sme tam 6 
mesiacov. Mali sme tam 
taký zážitok že sme sa 
predháňali na vojen-
ských autách, kedy sa aj 
auto prevratilo, kde sme 
z toho mali veľký prúser, 
ale všetko nam pomá-
hali zahladiť oparavári 
na tom roľníckom druž-
stve, že do kasárne sme 
doviezli to nákladné auto 
v pôvodnom stave, tak 
aby nik nezbadal žiadne 
stopy, všetko skončilo 
dobre, akurát že šofér si 
pri tejto nehode vytkol 
členok.

Myslíš si že zakladná 
vojenská služba by 
mala fungovať aj v 
dnešnej dobe na 
Slovensku?

Ja si myslím že dva 
roky to bola dosť dlhá 
doba a ako aj zbytoč-
ná, lebo prvým rokom 
sa tam človek dosť 
veľa naučil, praktické 
aj teoretické zručnosti, 
ale druhý rok to bolo 
viacmenej opakované.. 
ale minimálne pol roka 
základného vojenské-
ho výcviku by dnešnej 
mládeži nezaškodilo, len 
prospelo. Naučili by sa 
trochu zodpovednosti, 
disciplíne a poriadku.

pod vodou so širokím 
komínom, s ktorým sa 
dalo prebrodiť s tan-
kom až do 4 metrovej 
hĺbky, keď tank zrazu, 
uprostred rybníka kde 
bolo cvičenie, zdochol... 
Samozrejme tam bola 
pripravená rota, ktorá 
zabezpečo-
vala a bola 
pripravená na 
takúto situá-
ciu, kde potá-
pači priplávali 
na člne, mu-
seli upevniť 
kotviace lano, 
a následne 
ho vyproštovací tank 
ťahal vonku, boli to celé 
minúty hrôzy, tí vojaci z 
toho tanku nevedeli vyjsť 
von a zažívali tam strach 
a úzkosť, lebo nevede-
li ako dlho bude trvať 
vyslobodenie toho tanku. 
Naštastie sa záchrana 
podarila a skončilo sa to 
dobre.

AUTOR: Jakub Migaľ
FOTO: Jakub Migaľ, Internet14 15



Jednými z najlepších prvých 
domácich maznáčikov sú 
podľa chovateľov plazy a mo-
žem jedine súhlasiť. Ak sa
povie slovo plaz, možno si 
predstavíte nejakú jaštericu 
ktorú ste videli behať po asfal-
te keď ste boli na
prechádzke, 
no my chova-
telia si určite 
predstavíme 
našeho vysní-
vaného plaza. Pre mňa by to 
bol Varan Modrý. 

Prvým dojmom ak vidíte 
hada alebo lesklú jaštericu tak 
si poviete že sú určite slizký 
lebo tak vyzerajú, no práve 
naopak. Väčšina plazov ma 
kožu drsnú, ak sa jedná o 
šupiny tak tie tiež nie sú slizké 
ale sú jemné a to kvôli tomu 
aby sa mohli rýchlo a svižne 
pohybovať. 

Asi každý ako dieťa chcel 
doma chovať psy, mačky, 
škrečky, morčiatka či aj rybič-
ky. No koľko detí zabúda na 
plazy, je to celkom pochopi-

teľné lebo v ich očiach  sú 
tieto tvory nebezpečné alebo 
ohavné, lebo takto myslia 
alebo im to rodičia takto 
vykreslili. Lenže práve tieto 
zvieratá ako psy potrebujú 
veľa starostlivosti, pričom 
plazy potrebujú veľmi málo 

pozornosti, 
keďže dokážu 
prežiť aj vo 
veľmi nepriaz-
nivých podmi-

enkach. Plazy nezaberajú 
veľa miesta ich potreby sú 
veľmi jednoduché a je veľmi 
zaujímavé ich sledovať. 
Vzhľadom na to, že existuje 
veľa rôznych druhov plazov 
s rôznymi úrovňami potrieb 
starostlivosti, musíme nájsť 
ten druh, ktorý vyhovuje 
a hodí sa do našej rodiny. 
Dostať sa v dnešnej dobe 
ku plazom je veľmi jednodu-
ché, lebo za posledných pár 
rokov sa chovateľstvo týchto 
tvorov stalo celkom bežným 
a dokonca aj chovatelia 
hlodavcov si kupujú jašterice 
či hady.

Chov plazov može 
byť síce jednoduchý ale 
určite nieje lacný. Ceny 
možu prekročiť aj 250€.
Väčšina plazov bude 
požadovať určitý roz-
mer terária podľa svojej 
veľkosti a rastu, no to 
už záleži na druhu. Sa-
mozrejme, že cena te-
rárií sa bude zväčšovať 
podľa veľkosti každého 
z nich. 

Jedna z najdôleži-
tejších vecí je vybrať 
správnu podstielku. 
Použiť sa dajú piliny, 
hlina, piesok a veľa ďal-
ších veľmi dostupných 
podstielok. Dobré je, že 
sa dajú kombinovať.

Každý druh plazov 
požaduje nejakú mini-
málnu teplotu ktorá by 
v teráriu mala byť, preto 

odporúčam pri výbere 
terária pouvažovať aj 
nad kúpou ohrevnej
žiarovky alebo podložky 
ktorá zo spodu na-
hrieva terárium a jeho 
podstielku. Ale pozor! 
Nemali by sme to s 
teplotou prehnať. Plazy 
síce majú radi teplo no 
niekedy sa chcú tiež 
ochladiť preto by sme v 
teráriu mali nechať
jedno miesto kam
žiarovka alebo
ohrevná podložka 
nebudú zasahovať. A 
dobrý nápad by bol aj 
do terária
vložiť kameň alebo 
prístrešok kde by sa
vedeli zchladiť.

Pri výber plaza záleži 
na tom, či mu dokážete 
dodať podmienky ktoré 
požaduje, ale ide aj o 
to, či sa vám páči a či 
sa ho budete báť 
poprípade vybrať z 
terária. Pred kúpou 
akéhokoľvek plaza však 
odporúčam si o jeho 
chove niečo naštudo-
vať. Kúpiť sa dá mladý 
no aj starší jedinec. 
Niektorí chovatelia od-
porúčajú kúpiť mladého 
jedinca a niektorí zasa 
staršieho jedinca.

Ja osobne chovám 
pár plazov a zo skúse-
nostil som zistil že mne 
mladší jedinci vyhovujú 
z toho dôvodu, že viem 
zistiť ako sa chovajú 
a viem ich naučiť na 
to aby sa ma nebáli a 
nechali sa zdvihnúť na 
ruky bez toho aby ma 
uhrýzli alebo utekali po 

celom teráriu. No s tým 
zdvíhaním to netreba 
zasa prehánať preto-
že aj plazy chcú mať 
svoj pokoj a oddych. 
Ak si ale chcete kúpiť 

svojho prvého plaza, 
odporúčam staršieho 
jedinca v rozmedzí 6 
mesiacov až 1 roka. 
Nie sú veľmi nároční a 
väčšinou sú naučení na 
ľudský kontakt. 
GRATULUJEM
MOŽNO BUDEŠ
CHOVAŤ PLAZA !

Dajte plazom šancu

Plazy sú tiež domáce zvieratá

Čo potrebujem na chov ?

Výber správneho plaza

Chameleóny a agamy sú už bež-
ne predávané aj v obchodoch so 

zvieracimi potrebami.

Autor : Mardzin F.
FOTO : Mardzin F.

Nesmieme zabudnúť na kŕmenie týchto prekrásnych 
tvorov. Ak sa jedná o jašterice menšieho zrastu tak 
vhodným chodom na ich jedálničku by mali byť crvčky, 
skočky, šváby alebo aj múčne červy. Ak sa ale jedná 
o hady a väčšie jašterice ako spomínané varany tak 
to bude trochu drastickejšie, lebo hlavným chodom 
pre nich sú myši a holíčatá. Holíčatá sú myši ktoré sa 
narodili ale ešte nemajú srsť. 
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1. Prečo a kedy sa dostal
 k rozhodcovi.

Kvôli zdravotným problemov s chrbticou som 
už nemohol hrávať za ŠK Strážske 
ani za iný futbalový odiel a kedže 
„MILUJEM FUTBAL“ preto som sa rozhodol 
ísť na takúto drahu. Môj prvý zápas som 
odpískal 1.7.2018.

2. Prečo rozhodca? 
A práve futbalový rozhodca.

Nemohol som už aktívne hrávať za klub tak 
som sa rozhodol ísť takýmto smerom.
Futbalový rozhodca preto lebo „MILUJEM 
FUTBAL“.

3. Máte ambície to dotiahnuť do 
vyššej súťaže. Alebo sa chcete len 
baviť futbalom na nižšej úrovni?

Môj vek mi už bohužiaľ nedovoľuje mať 
vyššie ambície pretože moje rozhodnutie 
prišlo v neskoršom veku čiže z toho vyplýva 
že budem stále pískať okresnú sútaž hoci na 
začiatku mojej kariére pred 5 rokmi mi hneď 
bolo navrhnute aby som išiel pískať do kraja 
ale odmietol so to.

4. Zápasy dedinských tímov bývajú 
špecifické. Na čo musí byť rozhodca 
pripravený?

Každý jeden zápas je špecifický nieje 
to len dedinsky futbal je to aj vo vyšších 
súťažiach je pravda že na dedinách je to o 
niečo horšie prostredie čo sa týka nie len 
divackej kulisi ale aj hračskej. Na všetko 
musi byť pripravený pretože ak rozhodca 
odpíska z jeho pohľadu rovinu to znamena 
že nepridržiava ani domacim ani hostom tak 
bude zly u domacich alebo je zly u hosti a 
tak je to bohužial v týchto súťažiach všade.

5. Fanúšikovia 
vedia na 
dedinách 
vyvolať búrlivú 
atmosféru. 
Zvykli ste 
si na ich 
pokrikovania?

Fanušikovia to 
je samostatná 
kapitola 
a hlavne v tej 
staršej generácii, 
ktorá bola naučená že domáce zápasy 
sa nikdy neprehrávali domáce zápasy sa 
musia vyhrávať aj keď domáci bohužial ani 
raz nevystrelia na branu zažil som to už 
x krát na mnohých zápasoch ze domáci 
fanušikovia neboli spokojny z mojimi 
rozhodnutiami ale za x vecami si stojím a 
hlavne keď chodim na rozhodovanie sám 
pretože je nas veľmi málo v okresnej súťaži 
a vieme aký sa futbal na dedine hraje 
lopta do obrany a z obrany najďalej preč 
do útoku odkopnuť čo najďalej loptu a ja 
som presvedčení že ktokoľvek by pískal v 
takýchto kde domáci prehraju vždy je na 
vine rozhodca aj keby pískal ligu majstrov.

6. Odmena pre rozhodcov na 
amatérskej úrovni nie je najvyššia. 
Stojí vám tá práca za to?

V prvom rade to nieje práca. Rozhodca by 
som povedal že je asi nejake oddušenenie 
byvalých hráčov alebo funkcionárov. 
Poviem že ohodnotenie rozhodcu nieje 
veľmi atraktívne lebo nás už každým rokom 
je menej a menej.

7. Aká je odmena za jeden zápas?

Podľa toho kde človek ide pískať komu ide 
pískať či ide do šiestej ligy alebo do siedmej 
do ôsmej či ide ku žiakom dorastencom 
alebo dospelým. Priemer u dospelých je 45 
eur v hrubom pripomínam a dorastenecké 
mužstvá majú necelých 30 a žiacke do 
20 eur takže keď ma človek pískať žiacky 
zápas a cestovať nejakých dvadsať tridsať 
kilometrov v dnešnej dobe sa to nevyplatí.

8. Čo to znamená v hrubom?
My sme dohodári takče my ešte odvádzame 
daň štátu a v tom už je zaratane cestovne 
aj naše rozhodovanie myslím si že to nieje 
veľmi atraktívne pre mladých ľudí.

9. V čom je práca rozhodcu 
okresných súťažiach iná 
ako v prvej lige?

Ťažko povedať hlavne v tej atmosfére. 
Jasna vec že v prvej lige musí mať rozhodca 
oveľa viac nabehane ma tam rozhodcu na 
striedanie určeného delegáta zápasu.

10. Žiadna technika, systém VAR 
a ani komunikácia s postranným. 
Rozhodnutia sú preto 
naozaj len na vás.

V mnohých prípadoch chodíme sami 
maximalne dvaja na zápas takže mam iba 
jedného postranného preto sa potom človek 
musí inak orientovať keď píska sam inak 
keď sú dvaja a inak keď sú traja keď ma 
jedného postranného musím si dopredu 
premyslieť respektívne je to dopredu dane 
že sa mam venovať opačnej strane či už to 
offside fauly alebo celkový pohyb rozhodcu 
pretože na tej strane kde mam postranného 
my to dokáže naznačiť či uz bol faul či bol 
out ale iné prípady. System VAR ironicky 
smiech ani u nás nieje v prvej lige čiže len v 
televizných prenosov.

11. Stala sa vám počas kariéry 
nejaká kuriózna situácia?
Chcel vás niekto napadnuť?

Kuriózna situácia keď mi vypadla z ruky 
píšťalka a v zlomku okamžiku bola aj 
nedovolená hra hostujúceho hrača voči 
domácim kďe sa domáci okamžite chceli 
samozrejme domáhať faulu pokiaľ som 
sa zohol po píšťalku a odpískal som faul 
tak už medzitým začali vyskakovať že to 
bol faul jasne ano uznal som im to že to 
bol faul ospravedlil som sa že mi píšťalka 

vypadla z ruky a nakoniec to dopadlo že sme 
sa všetci natom smiali. Ďalšia kuriózna situácia 
bola na zápase Horovce Rakovec nad Ondavou 
kde Rakovec postupoval zo siedmej do šietej ligy 
potreboval v Horovciach vyhrať a mali ste možnosť 
vidieť tento zápas aj na Youtube na kánali Iná liga 
kde som poskytoval rozhovor bohužial tento rozhovor 
bol uverejnení len čiastočne čiže si tam každý môže 
urobiť obraz aky chce a z môjho pohľadu a delegáta 
bol zápas zvladnutí dobre hoci domáci prehrali tuším 
že 0:6 ale tie nadávky počas stretnutia od divákov od 
hráčov od funkcionárov boli doslova až tak niekedy 
uražajúce že keby som mal začať udeľovat karty tak 
neviem či sa dohrá prvý polčas. No a práve v tomto 
zápase kde domáci chceli vyhrať nad lídrom tabuľky 
si mysleli že bez strely na bránu sa da vyhrať 
a za všetko mohol rozhodca.

Možno že aj hej ale niesom si toho vedovy zatiaľ ani 
nikto namna ruku nezdvihol pohľady su všelijaké 
a či som nato prichystaný pískam tak ako to viem ako 
to cítim ako sa viem vžiť do zápasu nerobim nejake 
predsudky že domáci musia stále vyhrať že sú hostia 
lepší atď.
12. Stalo sa, že od vás niekto 
požadoval ovplyvnenie zápasu? 
Podporujete priplatky?

Ano boli zamnou v šatni väčšinou domáce 
mužstvo že potrebujú vyhrať ale ja som 
povedal aký výkon bude na ihrisku taký 
bude požadovaní výkon aj v rozhodovani 
a ja nevidim dôvod aby domáce mužstva 
museli stále doma vyhravať. Ja som isiel 
robiť rozhodcu aby futbal bol fér a aby 
vyhrával lepší. Nie

13. Kontaktujú vás na sociálnych 
sieťach aj hráči?
Raz možno dvakrát po zhliadnutí toho 
zápasu inkriminovaného inej ligy že či 
sa cítim byť vinný ale na takéto otázky 
cez sociálne siete neodpovedám ani 
nekomunikujem.

Svet rozhodcu
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