
Do srdca sa vrývajú poučky aj s učiteľom 
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Narodil sa 27. septembra 1984 v Bratislave. Vyrastal, žije a pracuje v Leviciach. 

Spolumajiteľ cestovnej agentúry Dekampo v Leviciach. 

Odbor cestovný ruch študoval v rokoch 2004 – 2009 na Ekonomickej fakulte UMB. 

 

Motiváciou pre výber môjho vysokoškolského štúdia boli určite moji rodičia, pretože 

prostredie, v ktorom som vyrastal, a rodinná atmosféra boli presiaknuté ich podnikateľskými 

aktivitami. Hoci som vnímal úskalia takejto práce vo večnom naháňaní času v snahe 

dobehnúť ho a vynahradiť ho potom deťom, predstavoval som si svoj budúci život podobne, 

túžiac po tom, aby som mohol robiť to, čo ma baví a čo mám rád. 

Som vďačný mojim rodičom, že mi dopriali všetko, čo mohli. Už pred prijímacími skúškami 

som absolvoval niekoľko sobotňajších kurzov na Ekonomickej fakulte, ktoré mi veľmi 

pomohli zorientovať sa v príprave na skúšky. Skúšky som úspešne absolvoval, takže 

v septembri 2004, keď som prišiel prvýkrát do Banskej Bystrice ako vysokoškolský študent, 

vedel som sa pohybovať v meste, vedel som sa orientovať na fakulte. 

Hneď na začiatku štúdia sme sa dozvedeli, že všetky študijné záležitosti si budeme 

riešiť samostatne, žiadne „vodenie za ručičku“ nemáme očakávať. Všetko sme si zisťovali 

sami prostredníctvom internetu, takisto sme získavali učebné texty a materiály, ale platilo to 

aj opačne – odovzdávanie prezentácií a seminárnych prác vyučujúcim. Osobne som túto 

komunikáciu elektronickou formou považoval za veľký progres a uvedomoval som si 

jedinečnosť fakulty v tom, že okamžite začala využívať túto vymoženosť. Mimo vyučovacích 

hodín sme mali k dispozícii učebne so zavedeným internetom. Občas sme síce zašli do 

knižnice kvôli starším titulom, ktoré sme potrebovali preštudovať, ale väčšinu materiálov sme 

čerpali práve z elektronických zdrojov. Výhoda spočívala aj v tom, že nikto sa nemohol 

vyhovárať, že knihu či dokument fyzicky nezohnal. 

Neviem, či to platí všeobecne, ale na začiatku štúdia som mal pocit, že učitelia majú 

na nás obrovské nároky. Postupne som to prijímal a stotožnil som sa s tým. Dokonca som si 

vytvoril teóriu o tom, že čím je niekto prísnejší, tým bude v mojom živote podstatnejší. Tie 

ohnivká do seba zapadali a teraz viem, že moja hypotéza bola pravdivá... 

Ako každý študent, aj ja som v škole absolvoval predmety, ktoré, aj keď som nemal 

rád, aj keď som si bol istý, že v živote sa ich nedotknem – musel som ako nutnosť zvládnuť. 

O to viac som sa tešil z tých, ktoré ma zaujímali, a preto som im venoval väčšiu pozornosť. 

Skúšky z niektorých boli naozaj ťažké, ale vedel som, že obsah učiva raz využijem, že to 

budem potrebovať. 

Akoby stále živé sa mi v spomienkach vynárajú skvelé prednášky pána profesora 

Gúčika a pána docenta Oriešku. Nikdy som si ich nenechal ujsť, lebo som vedel, že mi veľa 

dajú. Často spomínali príbehy a zážitky, uvádzali príklady, ktoré podopierali teóriou, a to bolo 

niečo, čo som vnímal nielen ako povinnosť ku skúške, ale prijímal som to ako posolstvo do 

života. 

Veľmi podnetne som prijímal hodiny s pani Marákovou, predmety súvisiace 

s informatikou a pánov Makovníka a Rašiho, u ktorého som robil aj diplomovú prácu. Rád si 

spomínam na pani profesorku Vetrákovú a jej riadenie ľudských zdrojov. Seminárky, ktoré 

sme si pripravovali, sme robili s perspektívou, aby sa nám to nielen „rátalo“, ale aby boli naše 

prezentácie zaujímavé aj pre našich spolužiakov. Bolo to pre nás podnetné a pre všetkých iste 

aj pútavé a mnohokrát to vyvolalo veľa úsmevných situácií. Takto podobne som vnímal aj 

učiteľský a ľudský kontakt s pani docentkou Kučerovou, pani inžinierkou Šebovou a pani 

inžinierkou Marákovou. 



Ono je to tak, že niektoré poučky, ktoré študent musí vedieť naspamäť, si zapamätá, pravdaže, 

aj s učiteľom, ale to, čo sa mu vryje do srdca, to vždy musí byť ľudské. Keď sa kedykoľvek 

vrátim na fakultu a stretnem na chodbe napríklad profesora Gúčika alebo docenta Oriešku, 

zažívam pocit váženého človeka, ktorého títo významní muži neobídu, ale pristavia sa, 

pozhovárajú, zaujímajú sa, čo robím, ako sa mi darí. Viem, že som oproti nim maličký, ale 

oni predo mnou rastú práve tým, že mi dávajú najavo, že nie som posledný, aj keď dnes 

možno tisíci študent, ktorého stretli. A ja si veľmi vážim, že z toho mála času, ktorý majú, si 

vezmú, aby so mnou prehovorili. Vďaka, páni, klobúk potichu dávam dolu. 

Fakulta pre nás organizovala aj nepovinné, ale celkom zaujímavé aktivity. Boli to 

exkurzie, ktoré boli pre nás nielen výletmi, ale všeličo dôležité a podstatné sme sa dozvedeli 

a naučili a pritom sme sa zabavili a zasmiali. Medzi inými si rád spomínam na exkurziu vo 

Vyhniach s vtedajšími doktorandmi Petríkom a Benčajom, kde sme navštívili hotel Sitno 

a pán prevádzkar Švec nám ukázal, ako v hoteli všetko funguje; k tomu sme mali vybavenú 

exkurziu v pivovare Vyhne. Zážitkom bol aj piešťanský hotelový komplex Balnea Grand na 

kúpeľnom ostrove. 

Podobne sme museli v druhom ročníku absolvovať povinnú odbornú prax v podniku 

cestovného ruchu. Jej zámerom bolo na tri mesiace vstúpiť do reálneho života a výsledkom 

praxe a podkladom ku skúške bol projekt o tom, čo sa v mieste mojej praxe dialo, čo som sa 

naučil, na čo som prišiel atď. Ja som praxoval v cestovnej agentúre Dekampo v Leviciach. 

Chcel som robiť všetky veci od začiatku, chcel som všetko vedieť a poznať a za všetko, čo mi 

dali robiť, som bol vďačný, lebo už vtedy som vedel, že raz... A tak som prvý deň priliepal 

visačky našej agentúry na katalógy. Bolo ich asi tisíc... Na druhý deň mi dali inú prácu, ktorá 

sa mi zdala významnejšia, o niekoľko dní ma pustili aj k počítaču. Potom ma už radosť 

neopustila. Dozvedal som sa, ako to v cestovnej kancelárii funguje, riešil som problémy 

s inými kanceláriami, ktorým sme predávali zájazdy, vybavoval som niektoré ponuky. 

Inokedy som aktualizoval výklad a nielenže sa na mňa spoľahli, ale vyslovili spokojnosť. 

Táto prax pre mňa veľmi veľa znamenala. Osvojil som si pracovné návyky, kancelária 

rozbiehala internetový predaj zájazdov, a to ma ohromne zaujalo, otvoril sa mi nový obzor, 

v hlave mi krúžili myšlienky o budúcnosti. 

Hneď ako nám povinná prax skončila, dostal som ponuku externe pracovať v tejto 

cestovnej agentúre. Bol som nadšený! V škole som si zariadil – prostredníctvom AIS-u – 

rozvrh tak, aby som si mohol povinnosti v škole vybaviť za tri dni a druhú časť týždňa som 

venoval práci. Zdalo sa mi, že o čo viac mám povinností, o to som dôslednejší študent. Práca 

ma veľmi zaujala. Pracovné tempo a pracovné nasadenie mi imponovali. Pracovné veci som 

mohol riešiť kedykoľvek, lebo na internáte sme mali internetové pripojenie, takže som nemal 

najmenší problém. 

Vysokoškolský čas som prežíval v dobrom kolektíve v internáte neďaleko daňového 

úradu v štvrti, ktorú Banskobystričania volajú Sídlisko. Rád si spomínam na všetkých mojich 

priateľov, ktorých som počas môjho štúdia spoznal. Za všetkých spomeniem môjho dobrého 

priateľa Juraja Buranovského, s ktorým som takmer celé štúdium býval, spolu sme sa učili 

a vzájomne ťahali jeden druhého a ktorý po spoločnom úspešnom ukončení štúdia zostal na 

fakulte a pokračoval v doktorandskom štúdiu. Pri internáte fungoval Tour klub s diskotékami, 

dopriali sme si aj trochu športu – futbal alebo basketbal. Ináč tam nebolo veľmi čo robiť. Zato 

som mal veľmi rád mesto – teda banskobystrické námestie s jeho priľahlými uličkami, 

letnými terasami, atmosférou, živosťou študentov – to bolo a zostalo niečím, čo ma nadchýna 

neustále. Príjemné boli prechádzky v areáli Pamätníka SNP, návštevy kín v shoping centre 

Európa. Veselé, príjemné zážitky sa mi spájajú s lyžovačkami na Donovaloch, opekačkami na 

Urpíne alebo majálesmi. Často na tieto zážitky spomíname s partiou kamarátov, s ktorými sa 

pravidelne stretávame, dokonca niekoľkokrát sme silvestrovali spolu na chate v Tatrách. 



Počas vysokoškolského štúdia som absolvoval niekoľko pracovných pobytov 

v Amerike s priateľkou Katkou – dnes už manželkou, ktorá mi bola počas celého štúdia 

oporou a jedným vrcholom trojuholníka – spolu so štúdiom a prácou. S týmito pobytmi je 

spojených množstvo zážitkov, príbehov, napätí, sklamaní, vzrušení, ale, samozrejme, aj 

mnoho radostí a skúseností. A to podstatné – uvedomenie si významu takéhoto pobytu – to 

príde až oveľa, oveľa neskôr. Ale – príde. 

V New Yorku som vo Fast Foode umýval poháre, upratoval, potom som bol pri 

pokladni. Inokedy v Ocean City, v štáte Maryland som upratoval v hoteli a sedel pri pokladni 

takisto 15 až 18 hodín denne, menil posteľnú bielizeň, chodil s ňou do práčovne, umýval 

dlážku, alebo vyrábal stovky hot dogov denne. Napriek tomu, že to bola drina, začal som si 

prácu, nech bola akákoľvek, vážiť a zarobené peniažky zvlášť. Zdokonalil som sa 

v angličtine, v španielčine, tieto pobyty pre mňa znamenali vysokú školu života. Poznal som 

iný svet, inú mentalitu ľudí, dokázal som si vybaviť, čo som potreboval, dokázal som tam 

existovať. A dokázal som sa s tým všetkým vyrovnať – to je s odstupom času pre mňa veľká 

devíza. Som hrdý, že som to dokázal, pretože moji rodičia mi dovtedy poskytovali dokonalý 

servis. Zrazu som to zvládol sám. K tomuto všetkému ma motivovala škola a na začiatku mi 

to umožnili rodičia, takže zostáva mi byť iba vďačným... 

Okrem toho, čo sa predpokladá, že vysoká škola by mala študentovi dať, som na mojej 

Ekonomickej fakulte v Banskej Bystrici dostal vysokú školu správania. Úroveň vzdelania, 

ktorú nám učitelia ponúkali, bola naozaj vysoká. Nikdy som nepostrehol nevraživosť, 

ponižovanie, alebo že by „sedel“ učiteľ na študentovi, hoci sa mu nepáčila náušnica v nose, 

vystrihané zafarbené „číro“, minisukňa alebo veľký výstrih. Aj tieto mladícke výstrelky 

vedeli naši učitelia transformovať do prijateľnej podoby, keď neponižoval učiteľ študenta, ale 

študent sa sám prestal dobre cítiť. Učitelia nám pripomínali jedinečnosť a špičkovosť fakulty, 

to si uvedomujem až teraz, keď pracujem a sám mám vysoké nároky nielen na seba... 

 

Študentský život sa naplnil, dostal som inžiniersky diplom. Stal som sa 

spolumajiteľom firmy, v ktorej som praxoval, čiže Cestovnej agentúry Dekampo. 

Okrem klasického predaja zájazdov v „kamennej“ prevádzke sa venujeme 

internetovému predaju zájazdov, ktoré mám z väčšej miery na starosti ja. Napriek tomu, že 

internet má budúcnosť, nespoliehame sa na to, že „odrovnáme“ trh s inými formami predaja. 

Robíme iba všetko pre to, aby sa čím viac klientov obracalo na nás. Vždy pritom myslím na 

mojich učiteľov, ktorí nám pripomínali, že len pravda, korektnosť a ústretovosť nám bude 

priať. Myslím, že som si to osvojil dobre, pretože reakcia a odozvy, ktoré považujem za 

významné ocenenia, naozaj prichádzajú. Hoci iba v jednoduchých vetách: – Ďakujeme, že ste 

nám poradili tak dobre. – Ďakujeme, že ste nám zohnali a upozornili nás. Filozofiou našej 

cestovnej agentúry Dekampo je zásada, že klientovi chceme ponúknuť maximálne množstvo 

informácií, aby vedel, kam a do čoho pôjde. Aby sa vracal s dobrou odozvou, nikdy nie so 

sťažnosťou. To druhé k nám ešte neprišlo... Čo viac si môžem želať? 

 


