
     Volám sa Sabína a puberta, teda akási brá-
na do dospelosti, priniesla do môjho života 
veľkú zmenu – musela som sa presťahovať z 
mesta na dedinu. Pre mňa to vôbec nebolo 
jednoduché, veď Ružomberok a Žakovce, to 
je rozdiel!
     Život v meste či na dedine? Čím sa líšia 
a čo majú spoločné? V meste je život viac-
-menej anonymný, často sa nepoznajú ani 
najbližší susedia. Na dedine zas každý každé-
ho pozná a ľudia majú k sebe bližšie. Ďalším 
rozdielom je dostupnosť vzdelania, kým na 
dedine je jedna základná škola, v meste sú 
základné, stredné i vysoké školy. S tým súvisí 
aj cestovanie a dochádzanie, v meste s tým 
nie je problém – peši, mestskou hromadnou 
dopravou sa dostaneme kdekoľvek, ale na 
dedine je tých spojov do mesta veľmi málo 
a často je medzi nimi veľký časový rozdiel. 
Podobne je to aj so zdravotnou starostlivos-
ťou. Kým v meste je niekoľko lekárov, jak 
všeobecných, tak i špecialistov, na dedine 
nie ja ani jeden a aj k detskému lekárovi treba 

cestovať. Vo vypočítavaní rozdielov 
medzi mestom a dedinou by som 
mohla ešte dlho pokračovať ...
S rodičmi a sestrou sme najprv 
žili v meste. Jedného dňa prišla 
za nami mamka s návrhom či by 
nebolo lepšie presťahovať sa na 
dedinu, do Žakoviec, veď koniec 
koncov sme to tam veľmi dob-
re poznali. Spočiatku som sa tej 
správe potešila, boli prázdniny a na 
žiadnu školu som ani len nepo-
myslela. Lenže prázdniny rýchlo 
skončili a prišiel ten deň, prvý 
deň nástupu do školy, novej školy, 
novej triedy, v ktorej som nikoho 
nepoznala. Až vtedy som si uvedo-
mila, že už nebudem stretávať tých 
ľudí, čo doteraz, že už nikdy ne-
vkročím do tej školy, do tej triedy, 
ktorú som „nie vždy“ s úsmevom 
na tvári navštevovala. Spočiatku 
som sa s tým nemohla zmieriť. 
Prvé dni, týždne, mesiace boli 
ťažké a zdali sa mi nekonečné, bol 
to len samý smútok a plač, no moji 
noví spolužiaci mi pomohli. Prijali 
ma do svojho kolektívu a ja som 
sa konečne necítila byť sama. A 
zrazu sa všetko zmenilo, chodenie 
do školy ma začalo baviť, pretože 
už to neboli len moji spolužiaci ale 
aj kamaráti. Za tie štyri roky, čo tu 
bývame, sa veľa zmenilo. Sú chvíle, 
kedy by som sa vrátila naspäť do 
Ružomberka a zostala tam navždy, 
ale nakoniec som rada, že sme tu, 
lebo som si našla nových priateľov 
a ja verím, že na celý život.
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