
ZÓNA BEZ PEŇAZÍ GJH 

Tak a máme to šťastne a úspešne za sebou! Narobení, unavení, spotení, nabehaní, ale 

spokojní, s pocitom dobre vykonanej práce a s pocitom, že aj my sme urobili kus práce pre zníženie 

odpadu a záchranu našej planéty! 

25.10.2019 – piatok 

Priestory školy žili Zónou už od piatkového poludnia. Žiaci nosili stoly, prekladali lavice, 

stoličky a kvety, aby sa vytvoril priestor na prinesené veci. O tretej popoludní sa škola otvorila pre 

tých obyvateľov Trnavy, ktorí veci prinášali. Dobrovoľníčky z radov žiačok, žiakov, rodičov, 

učiteľov nášho gymnázia tieto veci preberali a triedili do zón, ktorých počet rástol úmerne množstvu 

vecí, ktoré ľudia neustále prinášali a prinášali. Kopy prineseného materiálu, šiat, topánok, kníh, ... 

boli neskutočne veľké, ich rôznorodosť ešte väčšia. Nie jeden človek spomedzi tých, ktorí veci 

prinášali zapochyboval, či sa toto množstvo dá zvládnuť a všetci vyjadrovali radosť z takejto akcie 

a želali škole veľa šťastia.  Aj vďaka rodičom – sponzorom – sme mohli našim dobrovoľníkom 

zabezpečiť pitný režim a občerstvenie, ktoré si nepochybne zaslúžili. O desiatej večer sa už však 

škola musela zamknúť, ale práce zostávalo stále veľa. Nezostávalo iné, len prísť skoro ráno 

a pokračovať... 

      

26.10.2019 – sobota 

Pokračovali sme teda v sobotu. Prví dobrovoľníci sa stretli už o pol siedmej a dokončili 

rozdelenie obrovského množstva vecí. O deviatej hodine sme brány školy otvorili pre verejnosť. 

Prišlo neskutočne veľa ľudí z Trnavy a okolia a každý si u nás niečo vybral. Nebolo to len oblečenie, 

ale aj doplnky, knihy, hry, dekorácie, keramika, topánky, kočíky, elektronika, šperky. Prišli mamičky 

s deťmi, seniori, teenageri, umelecky založení hľadači „pokladov“, študenti, zahraniční robotníci, či 

len jednoducho pozorovatelia, nikto však neodišiel naprázdno, každý sa niečím potešil.  

A čo s vecami ktoré zostali? 

O trinástej hodine sa dvere a brány školy pre verejnosť síce zavreli, dobrovoľníci však 

pokračovali v práci. Veci, ktoré zostali, dostali druhú šancu v Centre pre rodinu v Trnave, v 

Pinellovej nemocnici v Pezinku na ženskom aj mužskom oddelení, v resocializačnom zariadení 

v blízkosti Trnavy a úplný zvyšok odišiel prostredníctvom FCC Trnava do centrálneho skladu 

v Rumunsku. Tu bude spolu s ostatnými vecami rozdelený do secondhandov vo východnej Európe, 

časť poputuje do Afriky a z  nepoužiteľného šatstva sa vyrobia zatepľovacie a izolačné materiály 

budov a dopravných prostriedkov, ako i špeciálne vlákna pre automobilový a nábytkársky priemysel. 



Dve krabice kníh putovali do bookpointu na železničnej stanici v Trnave, ktorý už bol opäť prázdny 

a cestujúci sa knihám určite veľmi potešia. 

A na záver 

Gymnaziálna Zóna bez peňazí bola úžasná! Naši žiaci, učitelia a rodičia neúnavne pomáhali v 

škole v piatok do neskorých večerných hodín a v sobotu od skorých ranných. Deti vymenili svoj 

voľný čas, počas ktorého sa väčšina rovesníkov zabáva a oddychuje, za pomoc iným. Odpracovali 

veľa hodín len za pekný úsmev, úprimné poďakovanie, milé slovo, pričom im samým po celý čas 

úsmev z tváre neschádzal a humor nechýbal ani pri tých obrovských a neustále rastúcich kopách 

prinesených vecí, keď už aj samotní organizátori z radov dospelých začali pochybovať, či sa toto 

všetko  dá zvládnuť...  

Jednoducho, dievčatá a chlapci vykonali kus obrovskej práce. Dobrovoľne, nezištne 

a z vlastného presvedčenia pomáhať nielen ľuďom, ale aj škole a mestu!  

Veľmi pomohli aj rodičia, ktorí podporili našu školskú akciu nielen prineseným materiálom, 

ale prispeli k úspešnému priebehu Zóny bez peňazí vlastnou prácou alebo finančnou podporou.  

Akciu mohla škola zorganizovať aj vďaka ústretovosti a podpore nielen pedagogických, ale aj 

nepedagogických zamestnancov, bez pani hospodárky či školníka by sme sa neboli zaobišli. 

Poradie dôležitosti týchto dobrovoľníkov môžeme ľubovoľne zameniť, neexistujú tí, 

ktorí sú dôležitejší viac alebo menej. Bez nikoho z nich by sme svoj veľký školský úspech 

nedosiahli!  

 

ĎAKUJEME... 

V mene organizátorov akcie: Andrea Bánová 

Úžasné fotky Viki Špalekovej z III.A  si môžete pozrieť vo Fotoalbume GJH  


