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pedagogický zbor (školský rok 2014/2015) 

 

VEDENIE ŠKOLY V ŠKOLSKOM ROKU 2014/2015 



 

V školskom roku 2014/2015 sa Gymnázium Martina Hattalu dožíva neobyčajne 

vzácneho jubilea 145 rokov. Čo je 145 rokov v živote školy? Na túto jednoduchú otázku existuje 

množstvo odpovedí. Bývalí i súčasní údržbári v nich vidia stovky upchatých sociálnych 

zariadení, uvoľnené závesy na dverách, rytinami skrášlené lavice, počmárané steny. Upratovačky 

v nich vidia hrudky blata, papieriky a šmuhy na podlahe, žuvačky nalepené pod lavicou či 

z rozmarného šibalstva medom potreté kľučky dverí. 

Ja sa na tých uplynulých 145 rokov môžem dívať z troch uhlov pohľadu. 

Ako hrdý absolvent gymnázia vidím tisíce zapísaných stránok zošitov, hektolitre 

použitého atramentu, tisíce zlomených ceruziek, zodratých prezuviek, zjedených desiat. Vidím 

nespočetné množstvo hodín strávených odkrývaním vzrušujúcich tajomstiev prírody, histórie, 

vesmíru, hľadaním najjednoduchších riešení problémov bežného života prostredníctvom 

informačných technológií. Vidím dychtivosť po poznaní, nadšenie, odvahu a vytrvalosť                       

pri lámaní športových rekordov, vydarené i menej vydarené žartíky chystané na spolužiakov                   

i vyučujúcich. Vidím pedagógov snažiacich sa vychovávať inteligentných, čestných a slušných 

ľudí s úctou k tradičným hodnotám našej spoločnosti, ochotných vždy pomôcť a poradiť 

každému študentovi v období starostí s formovaním postavy, s rašiacimi pupákmi na tvári 

a s prvými láskami, zvlášť tomu neistému a zmätenému. 

Ako učiteľovi sa mi vynárajú milé spomienky na tých, podľa najnovšej módy 

vyčesaných i strapatých, sebavedomých i spočiatku ustráchaných, drzých aj priateľských, 

usilovných aj lajdáckych, večne sa na niečo vyhovárajúcich študentov. Vidím naše spoločné 

výlety, exkurzie, výchovno-vzdelávacie výcviky, branné cvičenia. Vidím šikovných, 

cieľavedomých a šťastných mladých ľudí, vracajúcich sa na pôdu milovanej alma mater, aby sa 

mohli s nami podeliť o svoje úspechy, na rôznych prednáškach a besedách odovzdať mladším 

svoje cenné skúsenosti. Občas sa aj poďakujú za rady, ktorými sme ich viedli a usmerňovali. A aj 

ja sa mám vždy za čo poďakovať. Moji študenti ma naučili (a stále ma učia), aká hudba 

momentálne fičí, kde môžem on-line sledovať súčasné kino-hity, ako používať nové aplikácie 

smartfónu a iné užitočné veci. 

Je pre mňa vzácnym vyznamenaním, že už 20 rokov môžem byť riaditeľom Gymnázia 

Martina Hattalu, 145 ročného centra vzdelanosti a kultúry nielen Hornej Oravy, ale aj širokého 

okolia, jednej z najkvalitnejších stredných škôl na Orave. V tejto funkcii musím byť rozhodným 

manažérom, dômyselným stratégom, kráľovským diplomatom, múdrym radcom, taktným 

psychológom a všeličím iným, čo je v danej situácii potrebné. Zo všetkého najradšej som však 

obyčajným pozorovateľom. Pozorovateľom spokojnosti ostatných vedúcich zamestnancov 

s hospodárením, smerovaním a napredovaním školy, spokojnosti pedagogických zamestnancov 

s ich kariérnym rastom a výsledkami vzájomnej spolupráce, spokojnosti hospodárskych 

zamestnancov s poriadkom a čistotou školy a jej areálu, a predovšetkým pozorovateľom 

pokrokov každého jedného študenta gymnázia v ktorejkoľvek oblasti vedeckého, umeleckého              

či osobného života. 

Dúfam, že aj nasledujúce roky budem môcť byť hlavne takýmto 

tichým pozorovateľom, priateľom a človekom, ktorý vždy ako 

prvý ocení úsilie našej tvorivej spoločnej práce. Nech sú jej  

výsledky aspoň tak dobré, ako doposiaľ, aby sme sa z nich  

mohli svorne čo najdlhšie radovať.   

Váš pán riaditeľ, Mgr. Štefan Kristofčák 

   ÚVODNÍK 



       

 

 

                           GMH V TRSTENEJ OD SVOJHO ZRODENIA 
                        Aj história vie byť zaujímavá 

 

 Minister kultúry a osvety Jozef Eotvos vydal súhlas na výstavbu gymnázia v roku 1867 

 základný kameň gymnázia bol položený 15.7.1868 vedľa františkánskeho kláštora  

 r. 1868: štruktúra vzdelania – štvortriedne nižšie gymnázium 

 začiatok prvého vyučovania: 11. september 1869  

 gymnázium nieslo názov „Trstenské kráľovské katolícke štvortriedne gymnázium“  

 r. 1912: štruktúra vzdelania: 8-triedne gymnázium 

 r. 1914: na námestí pristavená telocvičňa 

 r. 1919: v gymnáziu vyučovali českí profesori 

 r. 1923: štruktúra vzdelania – štvortriedne nižšie 

gymnázium bez maturity 

 júl 1931: zrušená 1. trieda trstenského gymnázia, 

(príčina: existencia rovnakého gymnázia v DK) 

 od r. 1931: gymnázium nieslo názov: „Nižšie 

reálne gymnázium Antona Bernoláka“ 

 r. 1934–1938: prerušenie výučby v gymnáziu pre nových žiakov 

 r. 1936: mestské zastupiteľstvo sa rozhodlo postaviť novú školskú budovu pre potreby 

ľudovej školy (súčasná stará budova gymnázia na ul. Železničiarov) 

 január 1939: znovuotvorenie gymnázia s názvom: „Štátne slovenské reálne gymnázium“ 

 r. 1939: na odstúpenom území Maďarska sa rušili slovenské školy – Gymnázium 

v Komárne sa presťahovalo do Trstenej 

 školský rok 1942/43: Ministerstvo školstva národnej osvety z dôvodu rapídneho nárastu 

obyvateľov a študentov rozhodlo otvoriť pri gymnáziu aj 5. triedu 

 r. 1944: nemecké vojská obsadili budovu gymnázia pre vojenské účely 

 školský rok 1945/46: zaviedol sa nový učebný plán tzv. dočasné rámcové osnovy                          

(v gymnáziách sa začal učiť ako cudzí jazyk ruština) 

 17. – 19. jún 1946 sa konali 1. maturitné skúšky v štátnom gymnáziu v Trstenej 

(maturovalo 27 študentov, žiakov 8. triedy) 

Po februárových udalostiach r. 1948 sa naša vlasť začína uberať cestou budovania socializmu. 

 r. 1948:  gymnázium = výberová škola; hlavná náplň – príprava na vysokú školu 

 r. 1948: štruktúra vzdelania: z osemročného na štvorročné gymnázium 

 24.4.1953: prijatý nový školský zákon, nová vzdelávacia sústava: 

 NÁRODNÁ ŠKOLA (1–5), 

 OSEMROČNÁ STREDNÁ ŠKOLA  (1–8), 

 JEDENÁSŤROČNÁ STREDNÁ ŠKOLA  (1–11), kde štúdium končili maturitou 

 r. 1952: na pôde gymnázia otvorená Zdravotná škola, príčinou bol aj existujúci internát 

 JSŠ (jedenásťročná stredná škola) obsahuje v UO predmety ako deskriptívna geometria, 

technické kreslenie a základy výroby; žiaci po skončení JSŠ dostali výučný list profesie 

  NIEČO Z HISTÓRIE GMH 

 



 r. 1960: zrušenie JSŠ – dôvod: nedostatok odborných učební a pracovníkov 

 zavádza sa výberová SVŠ-ka (Stredná všeobecná škola), štruktúra vzdelania: trojročná 

 r. 1969: štruktúra vzdelania – štvorročná; otvorené 2 triedy: humanitná a prírodovedná 

 1969: zásluhou p. riaditeľa JÁNA ŠTEPITU, pedagógov a rodičov bolo odpracovaných  cez 

8000 brigádnických hodín pri rozsiahlej prestavbe školskej budovy 

 r. 1980: výstavba športovej haly, ktorá slúži dodnes 

 28. august 1971: škola nesie čestný názov „Gymnázium Martina Hattalu“ 

 1994/95: otvorené 2 triedy 8-roč. gymnázia (zameranie: cudzie jazyky a programovanie) 

 r. 1994 – 2002: v škole vyučujú anglickí lektori: Steve, Lusy, Jennifer, Calen, Arona 

 r. 1998: otvorený 1.roč. Bilingválneho španielskeho gymnázia 

 r. 1998 – 2003: otvára sa trojročné bakalárske štúdium v 

obore Ekonomika národného hospodárstva  

 r. 1998: ku je škole pričlenená ZŠ a MŠ pri NsP Trstená 

(roku 2002 sa osamostatnil) 

 r. 1998: otvorenie mediálneho strediska na výučbu 

anglického jazyka (vybudované za finančnej pomoci 

USA – Grant z PEACE CORPS) 

 podľa tohto vzoru sa vybudovalo podobné mediálne 

stredisko z nemeckého jazyka a španielčiny, odborné 

učebne pre informatiku, fyziku, chémiu a biológiu 

 r. 1998: sa ešte učilo na 8. miestach. (triedy aj v Kultúrnom dome či na Mestskom úrade)  

 máj 2001: sa otvorila 1.časť bloku A – pribudlo nám nových 11 tried 

 r. 2002: sa dokončilo podkrovie bloku A – otvorili sa ďalšie 4 triedy  

 september 2003: sa otvorila polovica bloku B – pribudli ďalšie 4 triedy 

 október 2004: sa otvorila miestnosť v podkroví, ktorá je využívaná  na rôzne besedy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAUJÍMAVOSTI: 

Prvým riaditeľom a zároveň aj predstaveným františkánskeho kláštora bol Marián  Matejkovič. 

Prvými profesormi boli pátri Adolf  Prostejovský a Bene Czaizll, ktorí sa presťahovali do Trstenej 

z Okoličného. Škola mala hneď na začiatku 150 žiakov. 

Riaditelia: od roku 1868 ním bol Marián Matejkovič a od roku 1970 Ján Štepita. Od 28.8.1971 

nesie škola čestný názov "Gymnázium Martina Hattalu". Na jej čele stál vtedy riaditeľ 

PaedDr.Tomáš Palko.  

Po revolúcii 1989 až do roku 1995 sa stáva riaditeľom školy profesor Mgr. Fedor Petrovič                 

a od roku 1995 až dodnes je riaditeľom Mgr Štefan Kristofčák.  

porota školského kola  

Hviezdoslavovho Kubína (1957/58) 
počas vyučovania 

 

bývalé detské jasle 

 –aj tu sa vyučovalo 

sivý dom – aj tu sa vyučovalo 

Romana Pallová 3.C 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Gymnázium Martina Hattalu je generačným gymnáziom, o čom svedčí aj nasledujúci 
rozhovor. A myslím si, že Alexandra Lešňovská nie je jediná naša súčasná žiačka, 
ktorej (pra-/ prapra-) starí rodičia študovali na GMH. 

 Rozhovor s mojím dedkom Vladimírom KYSELOM som robila 
v príjemnej atmosfére panelákového bytu. Môj dedko je vysoký 
muž s bystrým rozumom a s láskavým srdcom. Gymnázium 
ukončil pred 56 rokmi a takto si spomína na študentské roky:  

„Škola nevyzerala ako teraz. Nebolo to gymnázium, ale 
Jedenásťročná stredná škola. Čo sa týka budov, vtedy ešte 
chýbala nová budova, tá bola postavená neskôr. Telocvičňa 
bola budova cirkevnej školy na námestí. V každej triede 
bola piecka, do ktorej školník Mereš cez veľkú prestávku 
prikladal drevo. Školský dvor bol cez leto pekne upravený, 
plný zelene a v zime sme tam mali ľadové klzisko.“ 

Na otázku, či si pamätá na nejakého profesora odpovedal: „No pravdaže si spomínam. 
Najmä na triedneho profesora Jána Štepitu. Ten ma učil francúzsky jazyk. Mal som 
veľmi rád aj profesora Kociana, ktorý ma učil biológiu. Bol veľmi dobrý učiteľ 
a každý žiak, ktorý chcel ísť na medicínu sa obracal len na neho. Dokázal ich 
pripraviť na skúšky a študenti mu boli veľmi vďační. Staral sa v 10. triede 
o akvárium a každý týždeň určil študenta, ktorý mu v tom pomáhal. Bol to 
špičkový biológ.“ 

Taktiež naši starí rodičia zažili veľa vtipných zážitkov, ako aj môj dedko: „Počas 
vyučovania si nepamätám na nejakú humornú situáciu, ale viac sme sa nasmiali 
cestou do školy. Parný vlak, ktorý nás viezol do Trstenej niekedy nezvládol menší 
kopec, kde boli výhybky, tak sa musel vrátiť a znovu sa rozbehnúť. My študenti 
sme sa z toho tešili, lebo sme meškali na vyučovanie.“ 

Na telesnú výchovu spomína: „Telesná výchova prebiehala pod prísnym dohľadom 
profesora Jesenského. Hrali sme rôzne športové hry – futbal, cviky s lavičkou. Bola 
to veľká zábava.“ 

    GMH očami absolventov 



Pýtala som sa dedka, na stretávky s bývalými spolužiakmi, lebo mi o nich rozpráva. 
Vlani to bolo stretnutie po 55 rokoch a ešte stále sa má kto stretávať a majú na čo 
spomínať: „V triede nás bolo 33 z toho 19 dievčat a 14 chlapcov. Dnes po 55 rokoch 
nás ešte žije a teší sa zo zdravia 23 študentov. Vždy máme čo preberať: rodinu, 
politiku, vnúčatá a hlavne spomienky na našu školu.“ 

Alexandra Lešňovská, 3.C 

_______________________________________________________________________ 

Jednou z absolventiek GMH Trstená je aj pani                                     
Oľga FELDEKOVÁ, ktorá na GMH študovala od roku 1958 do 
roku 1960. Pri príležitosti 145. výročia a práce na projekte 
Medzinárodné strediská moderného vzdelávania sme ju 
požiadali o rozhovor. Jej ochota nás milo potešila a na 
študentské časy si takto zaspomínala:  

„V čase keď som  študovala, škola sa nevolala gymnázium 
GMH, ale Jedenásťročná stredná škola. Bola som sklamaná, 
že musím z Tvrdošína do Trstenej cestovať vlakom. Mala 
som to na stanicu ďaleko, musela som skôr vstávať. Neskôr 
sa ukázalo, že to má viac kladov ako nedostatkov.  

Vtedy nás neučili profesori, ale súdruhovia učitelia. Najradšej som mala slovenčinu 
a nielen ja. Učil nás súdruh učiteľ Štepita. My sme mali 16, vrcholila puberta 
a súdruh učiteľ mal okolo 25. Dobrý  dôvod, ako sa mu votrieť do priazne. 
Náruživo sme čítali nielen knihy, ale aj literárne časopisy, vedeli sme, že to 
ohodnotí. Nemala som rada matematiku, aj keď nás učil osvietený riaditeľ školy, 
Miroslav Horák. Mala som resty zo základnej školy. Vďaka nemu viem dodnes 
vypočítať diskriminant, ale deliť a vyrátať percentá mi robí problémy.  

Z Tvrdošína do Trstenej nás chodilo sedem. Päť dievčat a dvaja chlapci. Boli sme 
skoro ako rodina. Mala som ďalších skvelých spolužiakov z Trstenej a okolia. Po 
skončení školy nám trhalo srdce, že sa musíme rozlúčiť. Nikdy sa nestratia 
z mojich spomienok. 

Pani Feldekovej sme sa pýtali aj na nejaké tie „vylomeniny“, ktoré počas štúdia stihla 
robiť, avšak z časového dôvodu sme sa nejaké tie „pikošky“ veľmi nedozvedeli. Vďační 

sme aj za túto spomienku: „Ak bola prvá hodina ťažká, rozhodli sme sa zmeškať 
vlak. Skryli sme sa pod stôl v čakárni a čakali, kým vlak neodíde. Niekedy sa stalo, 
že nás niekto bonzol. Výpravca vlak nevypravil a svojím výpravcovským lopárom 
nás spod stola vyhnal.“ 

Na otázku, či už počas štúdia na GMH vedela, čo chce robiť, zareagovala: „Na ZŠ som 
chcela byť mníška a po smrti byť vyhlásená za svätú. Neskôr som sa dozvedela, že 
podmienkou je zomrieť mučeníckou smrťou. Po tomto zistení som sa svojho 
mníšstva vzdala. Cítila som, že chcem robiť niečo „od atramentu“ , ako sa na 
Orave hovorilo, a to sa mi splnilo.“  

Oľga FELDEKOVÁ 
rod. Lukáčiová 

vyrastala v Tvrdošíne 

Miriam Loneková, Denis Dlholúcky, 3.C 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Tvrdo%C5%A1%C3%ADn


Ďalším z „odchovancov“ gymnázia je rodák z Trstenej, pán 
doktor MUDr. Vojtech KOLEJÁK, ktorý na GMH študoval 
v rokoch 1971-1975. V súčasnosti pôsobiaci ako chirurg                 
na odd. NsP Trstená v Trstenej. 

Na naše gymnázium si zaspomínal takto: „Na GMH sa mi 
vždy páčilo. S Gymnáziom a jej predchodkyňou SVŠ sme 
boli v kontakte od prvého ročníka základnej školy, keďže 
základná škola bola v tej istej budove a až v 8. ročníku sme 
boli presunutí do novej základnej školy pri Oravici. Výber 
školy bolo vyložene moje rozhodnutie. Vedel som, že táto 
škola, ktorá mala stále výbornú povesť, ma môže posunúť 
ďalej.“ 

„Gymnázium nás vedelo posunúť na vysokú školu, čo v našej triede bolo prioritné 
a z 27 žiakov bolo 25 prijatých na rôzne vysoké školy - od prírodovedeckých až po 
humanitné. Z predmetov  som mal rád biológiu a slovenčinu. 

Stredoškolský život v našej triede bol búrlivý. Prechádzali sme rôznymi revoltami, 
či už proti autoritám, alebo v osobných životoch. Vedeli sme sa postaviť aj 
k vonkajšiemu spoločenskému životu, ktorý nebol jednoduchý. Mali  sme šťastie na 
profesorov, ktorí aj z našich prípadných prekročení nerobili drastické 
protiopatrenia. Vládol na škole veľmi tvorivý duch.“ 

Z vtipných spomienok nám posunul jednu z povinného lyžiarskeho kurzu: „Spomínam 
si na povinný lyžiarsky kurz, so všetkými veselými príhodami ako z jedného 
českého filmu. Náš profesor TV, ktorý po návrate, keď sa dozvedel niektoré „veselé 
príhody’’, kolaboval.“  

Na GMH Trstenú nezanevrel a aj v súčasnosti sa o naše gymnázium zaujíma: „Veľmi 
som fandil rekonštrukcii a dostavbe gymnázia. Som hrdý na naše gymnázium, 
pretože skutočne v celej svojej minulosti bolo hýbateľom kultúry a donorom 
vedomostí v našom regióne. Všetky moje deti chodili do Gymnázia M. Hattalu.“ 

Eva Paldiová, Simona Kuráňová, 3.C 

 

_______________________________________________________________________ 
 

 
Medzi absolventov GMH patrí aj väčšina PEDAGOGICKÉHO ZBORU, a to: 
 
Mgr. Róbert Capko 
Mgr. Monika Domiňáková 
Mgr. Andrea Fukasová 
Mgr. Jozef Gajniak 
Mgr. Jozef Gigler 
Mgr. Monika Horváthová 

Mgr. Jozef Janckulík  
Mgr. Renáta Jančeková 
Mgr. Štefan Kristofčák 
Mgr. Jana Kubalová 
Mgr. Andrea Modránszká 
Mgr. Andrej Bielik Mrkva  



Mgr. Pavol Palčo  
RNDr. Mariana Paliková 
Mgr. Erika Papánová 
PhDr. Daša Piačeková 
PhDr. Silvia Szabová 
PhDr. Marián Šefčík 

Mgr. Eva Šlesarová  
Mgr. Zuzana Šuhajová 
Mgr. Robert Tokár 
Mgr. Janka Ťapáková 
Mgr. Katarína Zembjaková 
RNDr. Magdaléna Záhradníková 

 
Ale aj medzi prevádzkovými zamestnancami môžeme nájsť bývalých žiakov 
GMH, a to: 
Ing. Danuta Bernaťáková 
Braňo Balko 
Eva Kordiaková 
_______________________________________________________________________ 

 
Z niektorými absolventmi a zároveň pedagógmi našej školy, 

sme si zaspomínali na ich študentské časy na GMH. 
 
Už dlhé roky – presne 20 rokov – je tomu, čo na našu alma 
mater dohliada Mgr. Štefan KRISTOFČÁK. Avšak 20 
rokov nie je presný čas, ktorý pôsobí na GMH. Ešte 
predtým, ako sa stal riaditeľom GMH, vyučoval fyziku. 
A ešte predtým sa chodbami tohto gymnázia premával 
ako jeho žiak. Písali sa roky 1977 – 1981 a na toto obdobie 
si náš pán riaditeľ, muž s ľudským prístupom, spomína 
takto: 
 

„Boli to neobyčajne krásne študentské roky. Veľmi rád si na 
ne spomínam. Najradšej si spomínam na triedne akcie. Boli sme mimoriadne dobrá 
partia, aj prospech sme mali vynikajúci. Zúčastňovali sme sa rôznych 
mimoškolských aktivít. Chodievali sme na brigády, na výlety, alebo trebárs do 
kina. Ak máte oporu v silnom kolektíve, chodíte do školy s radosťou a s ešte 
väčšou radosťou si neskôr na spolužiakov a na spoločné zážitky spomínate. 
 

Aj vtipných príhod bolo veľa, tak aspoň jednu spomeniem. Keď sme si ako štvrtáci 
robili vodičák, na hodine strojáriny u pána profesora Jablonského som 
napodobňoval spolužiaka pri radení rýchlosti v embéčke. Všelijako som sa pri tom 
mykal a pokyvoval som hlavou. Profesor sa zľakol, či nemám nejaký záchvat 
a ustarostene sa ma spýtal: „Štefan, je ti niečo?“ Spolužiaci prepukli v smiech, ale 
ja by som sa v tom momente najradšej prepadol pod čiernu zem.  
 

Podľa môjho názoru sa život dnešných stredoškolákov nijako výnimočne 
neodlišuje od stredoškolského života za mojich študentských čias. Ani my sme sa 
do učenia príliš nehrnuli, oveľa radšej sme sa zabávali. Treba však povedať, že 



mnohokrát sme sa do školy tešili. Zdroje našich informácií neboli také bohaté, aké 
sú dnes. O internete sme ani nechyrovali. Televízia ponúkala dva kanály. Vysielali 
sa väčšinou filmy sovietskej produkcie. Preto, ak sme vtedy mali šťastie na 
dobrého učiteľa, ktorý nám okrem predpísaného učiva podal aj nejakú tú 
„pikošku“, malo to pre nás neoceniteľnú hodnotu.“ 

_______________________________________________________________________ 

Medzi absolventov GMH patrí aj pani zástupkyňa                    
PhDr. Daša PIAČEKOVÁ. Stála pri zrode bilingválnej 
sekcie a ako čas plynul, nechýbala ani pri jej raste 
a rozmachu. Odovzdala jej svoje srdce i dušu 
a pomyselne sa stala mamou bilingválnej sekcie. Aj pani 
zástupkyňu sme požiadali, aby nám priblížila GMH 
a zaspomínala si na svoje študentské roky. 

„Na gymnázium som sa dostala po absolvovaní 
prijímacích skúšok, ktoré boli v tom čase dosť prísne. 
Nastúpila som 1.septembra 1973 a boli sme v triede 36. 

Triednym učiteľom mi bol PhDr. Urban, ktorý nás viedol celé 4 roky. Maturovala 
som v 1977 a pokračovala ďalej v štúdiu na FF UK v Bratislave. 

Stredoškolský život sa výrazne nelíši od dnešného, možno len vo využívaní 
techniky, ktorá v mojich časoch nebola k dispozícii. Boli sme asi viac družnejší ako 
kolektív, robili sme mnohé spoločné podujatia- brigády, turistické akcie, športové 
súťaže a mnoho ďalších. Vedeli sme si navzájom pomôcť. Pamätám si na viaceré 
poobedia v škole, keď nás doučovala matematiku naša geniálna Majka, ktorá  (na 
rozdiel od nás mnohých) matike rozumela a aj ju vedela vysvetliť. Nerobilo nám 
problém ostať v škole a trénovať príklady. Keď sme chceli zdrhnúť zo školy, tak 
museli všetci, kto odmietol, toho chlapci vyniesli. Neboli sme takí sebeckí, mali 
sme chuť baviť sa a užívať si život v rámci kolektívu. 

Počas štúdia sme zažili každú chvíľu nejaké vtipné príhody či už priamo na 
vyučovaní alebo na spoločných akciách. Ťažko vybrať nejakú, ale napr.: viaceré 
dievčatá chodili fajčiť počas vyučovania a najlepšie miesto bolo WC na 2. poschodí 
(vtedy ešte bola len stará budova), lebo tam skoro nik nechodil a boli tam drevené 
schody na povalu. Raz sme tak boli a hneď nato nás zavolal triedny, aby sme za 
ním prišli. Báli sme sa, že budeme smrdieť tabakom, tak sme stáli od neho dosť 
vzdialené. Okolo išli štvrtáci a ten náš triedny to okomentoval: „Pozrite sa na 
pánov maturantov, zase boli fajčiť.“  Smrdia ako takí kočiši. Samozrejme, že sme 
mu horlivo pritakali a boli sme rady, že nás obišlo nebezpečenstvo. 

Moje študentské časy, ako som už spomínala, boli veselé. Zažila som toho veľa so 
skvelými ľuďmi a naše priateľstvá zostávajú dodnes. Pravidelne sa stretávame 
a zisťujeme, že jeden deň je nám málo, pretože sa stále vynárajú nové spomienky. 
Radi sme chodili na letné aktivity (brigády), vďaka ktorým sme spoznali Prahu a 
iné časti bývalého Československa a aj sme si zarobili nejaké peniaze, chodili sme 



do lesa pomáhať lesákom, pravidelne sme navštevovali kino a na plaváreň sme 
chodili až do Žiliny. Vždy sa našiel nejaký ochotný učiteľ, ktorý išiel s nami, aby 
sme mohli my vypadnúť zo školy i z domu. Najviac s nami chodil dr.Birás, ktorý 
vtedy začínal svoju pedagogickú dráhu.“ 

_______________________________________________________________________ 

O spomienky sa s nami podelila aj PhDr. Silvia SZABOVÁ. Večne usmiata 
vyučujúca slovenského jazyka a literatúry, ktorá vám kedykoľvek ochotne 
požičia knihu zo školskej knižnice, o ktorú sa už dlhé roky verne a s láskou 
stará. 

„Na svoje študentské časy spomínam rada, lebo sme boli dobrý kolektív, zažili sme 
spolu veľa veselých chvíľ. Keď sa stretneme, vždy sa nasmejeme na momentoch z 
hodín s p. prof. Birásom, Mikšovským alebo Foltínom, alebo na zážitkoch 
zo zemiakových brigád, na ktorých nešlo ani tak o zárobok. Zdrojom veselých 

spomienok sú aj letné aktivity (brigády), kedy sme spolu 
strávili cez letné prázdniny vždy dva neopakovateľné týždne 
v Prahe. Cez víkendy sme často navštevovali Roháče, 
pretože náš triedny profesor bol nadšencom 
turistiky.  Nejeden školský výlet sme prežili v Slovenskom 
raji na stanovačke.  

Aj na školské dni rada spomínam, hoci sme boli zasypaní 
oveľa väčším množstvom učiva ako dnešní žiaci. Učiteľov 
sme si viac vážili, rešpektovali sme ich, boli sme 
empatickejší. A najmä boli sme hrdí na to, že sme študentmi 
gymnázia - bola to výsada, ktorej sa nedostalo každému.“ 

_______________________________________________________________________ 

Naša sympatická pani učiteľka matematiky a fyziky, Mgr. Janka KUBALOVÁ, 
si zaspomínala na svojich najobľúbenejších vyučujúcich takto: 

„Medzi najobľúbenejších vyučujúcich patril p.p. Borák, on ma učil matematiku, ale 
tiež iba jeden rok. Bol mladý, slobodný, vysoký, pekný chlap a my zaľúbené 
pätnástky... a p.p. Bašistová, ktorá učila ruštinu dlhé, dlhé roky. Bola takým 
dobrým typom učiteľa. Tú sme mali veľmi radi. Vedela aj 
pošpásovať, zabaviť sa na vlastný účet. Bola to dobrá 
učiteľka.  

Mnohí z nich sú dnes jej kolegovia, čo dokumentujú aj jej 
slová: 

„Za mojich čias tu boli a sú ešte stále: pán doktor Kušnier, 
ktorý ma učil matematiku, p.p. Michna, ten mi bol triedny, 
polroka v 4.ročníku p.p. Piačeková nám bola ako 
praktikantka na slovenčine, p.p.Birás, ktorý ma učil 



chémiu a p.p.Krajči ma učil občiansku náuku. Vtedy sme boli taká malá škola, 
okolo 20 učiteľov, málo tried, málo žiakov, všetci sme sa poznali. P. riaditeľ chodil 
do ročníka o 2 roky vyššie ako ja, boli sme taká veľká rodina. Učiteľov sme 
poznali všetkých, všetci nám chodili na stužkovú, tam sa nerobil výber, že kto nás 
učil, kto nie, lebo ich bolo tak máličko.  

Ale platí to aj naopak: jej žiaci sú dnes jej kolegami: 

„Z mojich študentov tu učí: pán zástupca Janckulík, je môj prvý žiak, učila som ho 
dokonca informatiku, lebo vtedy, keď som nastúpila, nik iný nevedel Pascal. Dali 
ma na výberový seminár – učila som ho v 3. ročníku, a tak som ho to dobre naučila, 
že šiel študovať informatiku a stal sa zástupcom našej školy .  Ešte je tu p.p. 
Ťapáková, ale tú som asi dobre nenaučila matematiku, lebo išla študovať 
slovenčinu, p.p Zembjaková, bola som jej triedna, a matematika jej tiež nebola 
milá. P.p Horvátovú som učila matematiku a p.p. Šuhajovú fyziku. Ale mihli sa tu 
viacerí. Keď som nastúpila, akurát končil p.p.Palčo. Bolo ich viacej, ale toto sú 5 
učitelia, ktorých som mala sto percentne pod palcom.“ 
__________________________________________________________________________ 

Mgr. Renáta JANČEKOVÁ, majúca v malíčku biológiu a geografiu na GMH, 
patrí medzi čestných absolventov našej školy. Keď sme ju poprosili o rozhovor, 
neodmietla nás, ba naopak, zasypala nás veľmi milými spomienkami na jej 
študentské obdobie: 

„Na našom gymnáziu som študovala v rokoch 1984 – 1988. Už vtedy bolo 
gymnázium považované za výberovú školu, a preto aj študenti vedeli, že štúdium 
bude náročná príprava na vysokú školu. 

Motiváciou učiť sa bol pre nás aj fakt, že sme si mohli 
podať prihlášku len na jednu vysokú školu. Našťastie, 
v tom čase sme si mohli vybrať aj odbornú špecializáciu, 
buď to bolo zameranie na poľnohospodársku alebo 
strojársku výrobu. Znamenalo to, že ak by nás nevzali 
na vysokú školu, mali sme aj odbornú maturitu a mohli 
ísť pracovať, napríklad do strojárne. V treťom ročníku 
sme mali dokonca prax v miestnych strojárňach 
a pracovali sme aj na poli v Jednotnom roľníckom 
družstve.  

Zaujímavé pre mňa boli aj letné aktivity, čo znamenalo, že 
sme celá trieda mohli ísť pracovať do nejakého závodu. Často to boli čokoládovne, 
ale my sme boli po treťom ročníku cez prázdniny v Mochove pri Prahe. Tri týždne 
sme boli spolu a pracovali v potravinárskom závode na tri zmeny. Dozor nám 
robili naši učitelia. Voľné chvíle sme trávili pri gitare, alebo sme sa túlali po Prahe. 

Na jeseň sme chodievali na zemiakové brigády namiesto vyučovania, prípadne sme 
sadili stromčeky. Niečo sme si vďaka tomu aj zarobili. Rada na to spomínam.  
Bolo to niečo iné ako škola a bola tam veľká zábava. 



Z kultúrnych akcií sa pravidelne organizovali Dni študentstva. Študenti tu mohli 
predviesť svoje zručnosti. Naša spolužiačka si napríklad sama šila oblečenie 
a urobila módnu prehliadku zo svojich modelov. Zvyčajne bola pozvaná na besedu 
aj osobnosť z kultúrneho sveta. Tieto akcie vôbec neboli nudné, ale naopak, veľmi 
podnetné.  

Na záver chcem dodať, že moje spomienky na štúdium na gymnáziu sú veľmi pekné 
aj vďaka týmto mimoškolským aktivitám. V škole vtedy študovalo menej žiakov, 
väčšinou sme sa poznali a vytvárali skôr rodinnú atmosféru. Učitelia boli 
prirodzené autority, aj keď prejavovali i svoje ľudské stránky. Užili sme si nielen 
učenie, ale aj zábavu a pohodovú atmosféru školy.“ 

Spracovala: Mgr. Janka Ťapáková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medzi verejne známe osobnosti, ktoré kedysi „drali“ školské lavice Gymnázia 

Martina Hattalu patria: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Zo staršej generácie 

významné osobnosti 

hlavne v jazykovej oblasti  

a na literárnej pôde: 

 

Rudolf Dilong 

Hugolín Gavlovič 

Martin Hattala 

Milo Urban 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aj pedagógovia, ktorí dnes pôsobia na pôde GMH, sa môžu pochváliť 

odchovancami, ktorí dodávajú GMH dobrú povesť, čomu nasvedčujú ich odpovede 

na otázku, či vyučovali nejakého žiaka, ktorý sa stal slávnym alebo známym: 

RNDr. Hedriková: „Mojím žiakom je napríklad režisér a dokumentarista Pavol Barabáš, 
ale hrdá som, že som učila veľa študentov úspešných v rôznych oblastiach vedy, techniky, 
prírodných aj spoločenských vied.“ 

Ing. Polgárová: „Je to Silvia Vilčinská, vystupujúca pod umeleckou značkou 
„Wylczynska“, ktorá získala ocenenie Módny návrhár roka 2014, zvíťazila na 
Bratislavských módnych dňoch 2014, získala stáž v Taliansku a Londýne a bude prezentovať 
svoju novú kolekciu v New Yorku. Hoci je ešte stále študentka vysokej školy, raketovým 
štartom a pravdaže tvrdou prácou s využitím veľkého talentu, dostala sa na výslnie 
slovenského módneho návrhárstva. Ale to nie je všetko. Určite budeme počuť a vidieť 
z našich (mojich) radov študentov v oblasti filmu, medicíny, matematiky, architektúry, 
ekonómie, stavebníctva.“ 

RNDr. Michna: „Veľa žiakov, ktorých som učil je na ministerstvách alebo v zahraničí. 
Kdekoľvek idem, stretnem svojho žiaka a mám vždy otvorené dvere.  

Mgr. Bielik: „Nemôžem priamo povedať, že slávnym ale sú dvaja študenti, Silvia 
Vilčinská a Michal Koleják.“ 

Mgr. Krajči: „Dušan Chrenek, Martin Filko, Mišo Olexa, Martin Dilong, Ľubo 
Pekarčík a ďalší.“ 

Mgr. Kubalová: „Učila som fyziku Martina Filku, ktorý sa objavuje dosť často v televízii 
ako finančný poradca vlády, pani profesorka Čajková mu bola triedna, učila ho matematiku. 
Ďalší je Juraj Majerčák, on je šéfom TANAPU v Zuberci.“ 

 

Spracovala: Mgr. Janka Ťapáková 

Z mladšej generácie: 
 

Juraj Tomaga – zástupca veľvyslanca v Havane 

Branislav Tomaga – novinár, Makríza 

Andrej Pariža – grafický dizajnér  

Eva Pribylincová – moderátorka 

Martin Filko – riaditeľ Inštitútu finančnej politiky Ministerstva financií SR 

Nina Klusová – novinárka 

Rastislav Mika - lekár  

Pavol Ondrík – kňaz, spisovateľ  

Vladimír Brodňan – investičný riaditeľ private equity skupiny Penta 

Viktor Pardel – riaditeľ Diecézneho katechetického úradu Spišskej diecézy 



 

          

 
Škola je miesto, kde väčšinou učitelia kladú otázky a žiaci na ne odpovedajú.  
Teraz, pre zmenu, sme sa pýtali my, žiaci, a naši učitelia nám pootvorili dvierka do 
svojho súkromia.  
Ďakujeme im, že si na nás našli čas, ale aj za ich ochotu odpovedať na naše otázky. 
 

(Rozhovor s pedagógmi viedli: Dlholucký, Loneková, Paldiová, Kuráňová, Pallová, Šprláková, 

Lešňovská, Kolejáková, Tuková, Mišíková, Bulvasová, Bednárová, Tekeľová M., Kašáková, 

Garajová, Ficeková, Kubeková Slovíková, 3.C) 

_______________________________________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som z učiteľskej rodiny a môj otec – 

učiteľ mi bol vždy vzorom. A keďže  

som mala šťastie väčšinou na výborných  

učiteľov, nebolo prečo váhať.  

(RNDr. Hedriková) 

 

Bavila ma angličtina a učiteľstvo sa mi zdalo ako celkom rozumná možnosť. (Mgr. Šuhajová) 

 

Už na ZŠ som rozmýšľala nad tým, že raz budem učiteľkou. No moje túžby a predstavy sa 

postupne menili. Chcela som byť aj zdravotnou sestrou. Neskôr vo mne skrsla túžba ísť do 

rehole, a keďže to boli školské sestry, tak iné, ako učiť, mi „neostávalo“. (Mgr. Kajanová) 

Pôvodne som elektrotechnická inžinierka. Po zrušení podniku, v ktorom som pracovala, som si 

hľadala prácu a zhodou okolností GMH potrebovalo učiteľa informatiky. Urobila som si 

doplnkové pedagogické vzdelanie a učím už dvadsať rokov. Učiteľské povolanie je krásne a 

napĺňa ma. (Ing. Marasová) 

Bola to vlastne náhoda, pretože ja som chodil na priemyslovku, ale moji rodičia pracovali 

v školách: môj otec bol riaditeľom základnej školy a moja mama bola učiteľka.  Ja som sa však 

potom rozhodol študovať na vysokej škole. Štúdium bolo pre mňa zo začiatku náročné, pretože 

som sa učil 12 hodín denne. (RNDr. Michna) 

Pravdu povediac nebolo to rozhodnutie, ale skôr náhoda.  Práca s deťmi a celkovo s ľuďmi ma 

baví. (Mgr. Capko) 

Bola to skôr náhoda, chcel som byť prekladateľom – tlmočníkom, ale náhoda ma doviedla 

k tomu, že som si začal robiť civilku a celkom sa mi to zapáčilo. (Mgr. Tokár) 

Ako prvé nás 

zaujímalo, prečo si 

naši učitelia zvolili 

toto povolanie  

a opýtali sme sa 

ich: Prečo ste sa 

rozhodli  

byť učiteľom? 

 

   Rozhovory s našimi pedagógmi 



Chcela som pracovať s ľuďmi a podľa toho som si vyberala aj povolanie. (Mgr. Zembjaková) 

Ani som veľmi nechcel byť učiteľom, chcel som to skúsiť kvôli horám, Tatrám lebo som po nich 

liezol, behal, lyžoval. Vyhovovalo mi to, a tak som v školstve skysol. (Mgr.  Krajči) 

V detstve som sa hrávala „na školu“, ja som bola, samozrejme,  učiteľka. (Mgr. Ťapáková) 

Od malička som rada stavala deti na ihrisku do pozoru a rozkazovala, tak asi preto. :) Bol to môj 

sen. (Mgr. Fojtíková) 

Už odmalička som chcela  byť učiteľka. Na základke som si „vyrábala" triedne knihy, písomky, 

opravovala ich :) Na SŠ som pomáhala vysvetľovať spolužiakom učivo, ktoré nechápali.                   

(Mgr. Domiňáková) 

Už ako dieťa som sa hrávala s bábikami, všetky som učila, všetky som dávala do radu, takže som 

nič iné neplánovala byť v živote, len  stať sa učiteľkou. (Mgr. Kubalová) 

Ešte v mladšom veku som doma učil hrať súrodencov na husliach a učenie ma už vtedy bavilo. 

Možno to bol taký prvý impulz stať sa učiteľom, keď som videl, ako nadobúdajú vedomosti, a ako 

pokračujú v učení, to tešilo a možno to bolo to, prečo som sa rozhodol ísť na pedagogickú školu. 

(Mgr. Murina) 

 

 

 

 

Cestovať po svete, robiť filmy o prírode, mať bonsai-centrum a robiť bonsaje, chodiť s vnúčatami 

pod stan a vymýšľať s nimi lotrikúsky a iné tajnosti. (Mgr. Krajči) 

Interiérový dizajn. (Mgr. Šuhajová) 

Prekladateľ – tlmočník. (Mgr. Tokár) 

Ak by som nebol profesorom, chcel by som byť majiteľom kaviarne. (Mgr. Bielik) 

Mať kvetinárstvo, ale tie kvety aj pestovať. (Mgr. Ťapáková) 

Neviem. Mne sa páči byť v kontakte s ľuďmi, takže by som robila niečo s týmto zameraním, 

kľudne aj predavačku v obchode, mne to nerobí problém, ale asi ten sen sa mi splnil, lebo toto 

som chcela v živote robiť. (Mgr. Kubalová) 

Ani neviem, ale možno pracovať v obrovskej knižnici. (Mgr. Fojtíková) 

To neviem ale baví ma hudba, hranie na sláčikové nástroje, tak by som asi hrával.(Mgr. Murina) 

Chcel by som pracovať vo fabrike ako inžinier. (RNDr. Michna) 

Prešla som si viacerými zamestnaniami. Bola som „práčkou“ v detskom domove, 

vychovávateľkou v školskom klube, učiteľkou na ZŠ, potom ako pomocný pedagóg v detskom 

domove. Pár rokov som pracovala medzi vysokoškolákmi. Následne to bolo učenie na SOŠ. 

Prišlo aj na prácu na školskej vrátnici a upratovanie školskej jedálne a internátu pre študentov. 

Teraz učím tu na GMH a na ZŠ R. Dilonga. Bolo to pestré a veľký výber možností. Ale čo by 

som chcela robiť, ak by som nebola učiteľkou, tak to by bolo asi to, čo by bolo práve potrebné. Ja 

som taká „multifunkčná“ .  (Mgr. Kajanová) 

Čo by ste chceli robiť, ak by ste neboli profesorom? 



 

 

 

 

 

 

 

Som zástancom tradičného spôsobu vyučovania, pretože si myslím, že nič nenahradí komunikáciu 

učiteľa so žiakom.  Ale samozrejme, využívam aj inovatívne formy vyučovania, napríklad 

dataprojektor, ktorý  používam na zopakovanie učiva. (RNDr. Michna) 

Myslím, že najlepšie je skombinovať rozličné spôsoby, ale úprimne povedané, som dosť 

konzervatívny, držím sa tých tradičných spôsobov. (Mgr. Tokár) 

Som zástancom tradičného spôsobu, no myslím si, že treba z jedného aj z druhého sveta použiť to 

čo sa dá, a dosiahnuť tým čo najlepší efekt vo vzdelávaní. (Mgr. Bielik) 

Skôr som tradicionalista, ale dejiny mám radšej videné v realite; aj spoločenské vedy majú 

konkrétnu reálnu podobu. (Mgr. Krajči) 

Tradičný spôsob vyučovania má „niečo do seba“, ale už nie je pre žiakov 21.storočia vhodný 

a príťažlivý. Snažím sa využívať hlavne skupinové vyučovanie. (Mgr. Ťapáková) 

Na niektoré typy vyučovacích hodín sa mi skôr hodí tradičný spôsob. Naopak, iné typy hodín je 

treba oživiť. Aj žiaci to určite ocenia. (Mgr. Domiňáková) 

Snažím sa nájsť kompromis medzi oboma spôsobmi, všetko má svoje pre a proti. (Mgr. Capko) 

Som za kompromis. Treba ísť aj s dobou, ale nie vždy všetko staré je aj zlé. (Mgr. Šuhajová) 

Nemám nič proti tradičnému vyučovaniu. Využívam niektoré výdobytky dnešnej doby, pretože si 

myslím, že zážitkové vyučovanie prispieva k efektívnemu získavaniu poznatkov. (Mgr. 

Zembjaková)  

Som za pestrosť vo vyučovaní. Je dobré zapojiť inováciu, no netreba zabúdať ani na „tradičné“ 

veci, ktoré majú svoju hodnotu. (Mgr. Kajanová) 

Treba skĺbiť obidve formy. Každá forma vyučovania ma svoje pozitíva aj negatíva a treba 

pristupovať tak, aby žiak na hodine získal čo najviac vedomostí, zručností, návykov...                         

(Mgr. Murina) 

 

 

Dostupnosť k vzdelaniu a informáciám všeobecne,  

možnosť študovať v zahraničí. (Mgr. Šuhajová) 
 

Asi je to v tom, že teraz sa používa skoro na každom  

predmete, ak nie na každom, technika. Všetko je  

rýchlejšie, či už prístup k informáciám, dá sa na hodine  

prebrať, študentom ukázať viac vecí, ale záleží od nich,  

či to vnímajú, príjmu a hlavne si zapamätajú a budú vedieť použiť v praxi. (Mgr. Murina) 

 

Ste zástancom tradičného spôsobu vyučovania 

alebo využívate inovatívne formy vyučovania? 

 

V čom vidíte najväčší 

rozdiel medzi školou 

vtedy a dnes? 

 



Veľmi sa to zmenilo. Viem, čím to je. Nie je to chyba detí. Keď porovnám, čo som bola triedna 

prvej triede a čo som teraz mojej štvrtej, tak to je veľký rozdiel a spôsobil to podľa mňa internet 

a počítače. Možno to spravila aj demokracia. Vtedy deti boli zvedavejšie, všetko ich zaujímalo, 

pýtali sa, všetko nasávali, čo počúvali, učili sa, nebol problém. Teraz človek príde, niečo chce 

povedať a oni že: „Veď to si ‚vygooglim’, načo to budem počúvať.“ Všetko si odfotia. Podľa mňa 

sa stratila ich motivácia učiť sa. Ale hovorím, že to nie je chyba detí, ale internetu. Bola väčšia 

tolerancia medzi nami aj medzi nimi. Neviem, či to je aj mojím vekom, lebo vtedy som bola 

mladšia. Deti vtedy vedeli, aké mali povinnosti a málokto rozmýšľal o svojich právach, ale teraz 

všetci naopak, viete všetky svoje práva, ale o tých povinnostiach rozmýšľa málokto. To je asi 

najväčší rozdiel. Nehovorím, že ste sprostejší, ako boli oni, lebo to sa nedá porovnať. Oni boli 

naučení aj zo ZŠ sa drilovať, drilovať a vy ste naučení zo ZŠ hrať sa, hrať sa. V tom je podľa mňa 

najväčší rozdiel. (Mgr. Kubalová) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

V každom období sú rovnakí a zároveň iní. Sú dobrí aj menej dobrí, snaživí aj takí, ktorí idú na 

„pol plynu“, a až keď sa dostanú na vysokú školu, zistia, že sa nenaučili „ učiť sa“. Hlavne dnes 

majú omnoho viac možností. Využívajú nové technológie, o ktorých sme my ani nesnívali a tým 

sa im otvárajú nové dimenzie. Veľmi sa poteším, keď stretnem bývalých študentov, ktorí sú na 

vysokej škole alebo už pracujú a s láskou spomínajú na roky prežité v našej škole. Som rada, že 

sú úspešní podnikatelia alebo zamestnanci a hlavne dobrí ľudia. (Ing. Marasová) 

Je to dané dobou, v ktorej žijeme – sebeckosť prevláda nad kamarátstvom a ochotou pomôcť 

a obetovať sa. (RNDr. Hedriková) 

Myslím, že žiaci sa veľmi nezmenili, len sa prispôsobili dobe, v ktorej žijeme. Je rýchla, plná 

najrôznejších informácií a možností, ktoré sa ľahko zneužívajú. A tak je len na študentoch, ako 

s týmito možnosťami naložia. (Mgr. Zembjaková) 

Myslím, že študenti boli rovnakí vtedy aj teraz, len doba, ktorá ich obkolesuje sa možnože troška 

zmenila. Na porovnanie, dnešnému študentovi sa ponúkajú väčšie možnosti, v minulosti toľko 

možností nebolo. Myslím, že teraz sú študenti priebojnejší. (Mgr. Bielik) 

Porovnajte študentov v čase, keď ste študovali vy 

a teraz. Myslíte si, že sa študenti zmenili počas 

dlhého obdobia? V čom? 



Všetci hovoria, že to speje k horšiemu, myslím si, že je to celkom pravda, ale stále to nie je také 

zlé, aby to nemohlo byť ešte horšie. (Mgr. Tokár) 

Študoval som na GĽS /Ľ.Štúra/ 2 roky v Trenčíne a 2 roky gymnázia s maturitou v Banskej 

Bystrici; robili sme podobné lotroviny ako dnes, ale mali sme rešpekt a pokoru k profesorom. 

Logicky vedia omnoho viac ako my v ich veku vďaka informačnej revolúcii. (Mgr. Krajči) 

Určite áno, táto doba ich k tomu núti, aj keď možno ani nie doba, ale okolie. Menej citliví voči 

okoliu, viac zameraní na materiálne veci. A hrozne netrpezliví.  Chcú mať všetko a hneď za veľa 

eur bez roboty. ☺ (Mgr. Fojtíková) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aby nemrhali časom, nepodceňovali v štúdiu stredoškolské obdobie, ktoré ich formuje a udáva 

tón ich budúcnosti. Aby si vážili ľudí, boli k nim úctiví, nerobili medzi nimi rozdiely a vnímali 

každého jedného ako ľudskú bytosť. Aby si našli skutočného priateľa/ skutočných priateľov, 

vytvorili s nimi silné puto, ktoré ani diaľka vysokoškolského štúdia nerozdelí – ocenia to hlavne 

vtedy, keď skončí štúdium, usadia sa, vytvoria rodiny... (Mgr. Ťapáková) 

Milí študenti, nezabúdajte, že ste si sami strojcami svojho šťastia. (Mgr. Zembjaková) 

Pracovať na sebe, možnosti sú obrovské. (Mgr. Šuhajová) 

Aby sa učili. (Mgr. Tokár) 

Študentom by som odporučil, aby naplno využívali tú možnosť, že majú kvalitné vzdelanie 

zadarmo. (Mgr. Bielik) 

Aby zabudli na mantru, že a priori tento predmet, vedu nemusím, nič mi nehovorí. (Mgr. Krajči) 

Viac empatie voči druhým. Menej mobilov a techniky. Zaujímať sa o dianie okolo seba 

a druhých. A učiť sa. (Mgr. Fojtíková) 

Asi len to, že nech sa učia a vzdelávajú teraz, keď majú na to určený čas. Potom, keď pôjdu buď 

do zamestnania alebo si založia rodiny, tak toho času na vzdelanie bude málo, a potom to už 

nebude zadarmo ako teraz. (Mgr. Murina) 

Odporučili by ste niečo študentom GMH? 

 

2015 

Za 55 rokov sa veľa zmenilo v školstve 

1960 



Aby išli pevne za svojím cieľom, nevzdávali sa aj napriek prekážkam, ktoré ich postretnú. (Mgr. 

Domiňáková) 

Za väčšinou úspešných a múdrych ľudí je tvrdá práca. (RNDr. Hedriková) 

Aby si vybrali takú vysokú školu, ktorá ich bude baviť, a aby zbytočne nevyhodili peniaze, pretože 

štúdium na vysokej škole stojí v priemere 15 000€. A aby sa začali učiť, lebo ak sa začnú učiť 

a niečomu začnú rozumieť, potom ich to začne aj baviť. (RNDr. Michna) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je to najkrajšia škola v mojom okolí, takže je mi 

cťou učiť práve na tejto škole. (Mgr. Domiňáková) 

Som z Trstenej a viem, kam som išla. (Mgr. 

Šuhajová) 

Ako študent som s ňou mal veľmi dobré skúsenosti 

a chcel som si svoje vedomosti vyskúšať na svojej 

domovskej škole. (Mgr. Bielik) 

V roku 2013 mi moja predstavená navrhla možnosť ísť do komunity v Trstenej. Tu bola možnosť 

vyučovať náboženskú výchovu práve v tejto škole. Tak som prijala túto „výzvu“ a som rada, že 

som tu. (Mgr. Kajanová) 

GMH malo vždy najlepšiu povesť spomedzi okolitých škôl, a keď som po roku učenia v BA 

zvažoval, žeby som sa vrátil na Oravu, bola to prakticky jediná možnosť. (Mgr. Tokár) 

Po návrate na Oravu som chcela učiť na gymnáziu, tak ako aj predtým. GMH je moja alma 

mater, chodila som tu rada, poznám to tu a jedným z rozhodujúcich dôvodov bolo aj to, že je tu 

španielska bilingválna sekcia. (Mgr. Ťapáková) 

Dostávali sme ponuku voľných miest a  na Orave boli voľné miesta na ZŠ. Hneď som vedela, že 

na ZŠ nechcem učiť a dostala som miesto v BA, ale len na zastupovanie počas materskej. Akurát 

vtedy na GMH hľadali matematikárov. P.p. Kušnier si ma vyhľadal, pretože ma učil matematiku 

a vedel, že študujem v BA. Prišla som sa  opýtať a oni mi povedali, že potrebujú učiteľa natrvalo. 

Tak som sa rozhodla, že to skúsim. Mesto mi hneď vyšlo v ústrety, dalo mi byt, takže ja som 

vlastne hneď aj mala kde bývať. (Mgr. Kubalová) 

Dostala som tu miesto.  A som rada. (Mgr. Fojtíková) 

GMH malo a verím, že aj má dobré meno, a keďže potrebovali akurát vtedy, keď som ja skončil 

VŠ, učiteľa informatiky, tak som neváhal a dal som žiadosť o zamestnanie. (Mgr. Murina) 

Spracovala: Mgr. Janka Ťapáková  

Prečo ste sa rozhodli 

vyučovať práve         

v tejto škole? 

 



 

 
 

Naši štvrtáci, piataci i oktávani čoskoro navždy zatvoria brány školy ako gymnazisti. 

Ako budú na svoju školu – na naše GMH –  spomínať, je už len na nich.  

Položili sme im tieto otázky: 
 

 
 

 

 

 

 

Na túto otázku odpovedalo z 58 opýtaných kladne 41 žiakov, 1 žiak odpovedal áno aj nie, jeden 

žiak asi nie a záporne sa vyjadrilo 15 žiakov. Svoje tvrdenie mali odôvodniť v druhej otázke, 

ktorej znenie bolo jednoduché: 

 

 

Dôvody, ktoré žiaci uvádzali v prospech opätovného výberu štúdia              

na pôde GMH Trstená boli rôzne.  

Mnohí uviedli prosté „lebo“, či „bolo tu fajn“, iní uviedli, že kvôli mnohým triednym, školským 

či mimoškolským akciám, iných zasa presvedčil fakt, že so svojimi spolužiakmi vytvorili 

výborný kolektív, čo, okrem iného, ocenili hlavne žiaci zo 4.A triedy. Niektorí si gymnázium 

vybrali, lebo stále nevedia, čo chcú študovať, ale vedia, že chcú ísť na vysokú školu. Mnohí 

kvôli tomu, že niet lepšej školy, lebo je tu veľa úžasných ľudí, lebo profesori majú veľmi dobrý 

prístup k študentom a pod. Veď posúďte sami.  

 

Ponúkame výber odpovedí, ktoré uvádzajú DÔVODY, PREČO ÁNO. 

+ Chcel som ísť aj na obchodnú, ale najbližšia bola v DK, čo bolo pre mňa ďaleko. K výberu 

GMH mi dopomohol fakt, že otvárajú á-čkarské triedy, kde sú len chalani, to moje 

rozhodnutie spečatilo. (Andrej, 4.A) 

+ Boli sme výborný kolektív spolužiakov a spolužiačok. Spoznal som kopu nových ľudí. Je tu 

veľa super profesorov, ktorí ma za tie 4 roky naučili kopu nových vecí a snažili sa nás čo 

najlepšie pripraviť na maturitu a na ďalšie štúdium. Samozrejme tu bolo aj veľa 

mimoškolských akcií a podujatí. (Jakub, 4.A). 

+ Naučil som sa tu veľa vecí, ktoré budem potrebovať na vysokej škole. Ochotný prístup 

učiteľov. Výborný kolektív. (4.A) 

+ Lebo GMH ma najlepšie pripravilo na VŠ a maturity. (Monika, 4.B) 

+ Pretože som výber školy počas 4-ročného štúdia neoľutovala. (Katarína, 4.B) 

+ Naučil som sa dobre matiku. (Adamko, 4.C) 

+ Spoznala som tu zaujímavých ľudí a niektorých super a ochotných profesorov. (Agáta, 4.C) 

+ Pre mňa najlukratívnejšie situovaná škola. (Kristián, 4.C) 

+ Pretože sa mi tu páčilo a spoznala som skvelých ľudí. Veľa som sa naučila a taktiež som 

vďaka výletom organizovaných školou spoznala zopár európskych metropol. (Lucia, 4.C) 

+ Profesori majú veľmi dobrý prístup k študentom. (Čortan, 4.C) 

+ Z rozprávania žiakov z iných škôl sa mi systém na GMH páči. Páči sa mi prístup profesorov 

a vybavenie školy, ktoré sa za 8 rokov, čo som tu, výrazne zlepšilo. (Táňa, Oktáva) 

+ Najlepšia škola v okolí so zameraním na informatiku. Starostlivý prístup učiteľov ku žiakom. 

(Andrej, Oktáva) 

1. Keby si sa mal opäť rozhodnúť, kam na strednú 

školu, vybral by si si GMH Trstenú alebo nie? 

2. Prečo? 

   Naša škola dnes očami žiakov GMH 



+ Gymnázium sa venuje každej oblasti, s posilnenou nejakou konkrétnou (napr. my máme 

informatiku). Z gymnázia sa je ľahšie dostať na VŠ a aj na vysokej škole je potom ľahšie 

učiť sa, keďže už na gymnáziu je potrebné učiť sa väčšie množstvo učiva. Všetky predmety 

sú veľmi dobre vysvetľované na našej škole – škola ponúka dobré základy, bez ktorých sa na 

VŠ nezaobídete. (Martina, Oktáva) 

+ Pretože chcem ísť na VŠ a získam na GMH všeobecný prehľad, šla by som znovu na GMH, 

lebo som mala čas počas štúdia rozhodnúť sa, na akú VŠ chcem ísť. (Mariana, Oktáva) 

+ Gymnázium má svoje výhody aj nevýhody, ale myslím si, že je viac tých pozitívnych vecí 

ako napr. spoznanie nových ľudí, mnohé mimoškolské aktivity a projekty. (Dominika, 5.D) 

+ Hlavne preto, lebo GMH Trstená patrí k najlepším a najznámejším gymnáziám                              

na Slovensku. Vysokým školám je naše GMH Trstená dobre známe, čo je ďalšie plus pri 

výbere študentov na ich vysoké školy. (Mária, 5.D) 

+ Určite kvôli výbornej úrovni španielčiny a našim skvelým Španielom, ale aj ostatným 

profesorom , no hlavne kvôli mnohým dobrým ľuďom, ktorých som vďaka GMH mohla 

stretnúť a spoznať. A v neposlednom rade mi táto škola poskytla viacero možností cestovať. 

(Mária, 5.D) 

 

DÔVODY, ktoré viedli žiakov uviesť odpoveď NIE, zneli: 

 Informatika nebývala taká, akú som si ju 

predstavovala. Musím tým pádom pokračovať na 

výške. Je tu veľa zbytočných predmetov. (4.A) 

 Pretože je tu ťažká angličtina, informatika tu 

nebola podľa mojich predstáv. (4.A)  

 Pretože si myslím, že v NO majú lepší systém, 

hlavne 3. a 4. ročník. (Simona, 4.B) 

 Lebo by som nemusela ísť študovať ďalej na VŠ. 

(Martina, 4.B) 
 Pretože nemám v rukách žiaden papier, výučný 

list. Na to som vtedy nebrala ohľad. Ale na druhej 

strane mám prehľad z každého predmetu. 

(Bibiána, 4.B) 

 GMH je skvelá škola, ale najprv si treba rozvážiť 

učivo... Ak chceme uspieť na GMH, treba sa viac 

učiť, čo ja nemám v láske. (Filip, 4.C)  

 Nakoľko som bol na 8 ročnej forme štúdia, je to 

príliš dlhá doba „pobytu“ na strednej škole.        

(Ján, Oktáva) 

 Pretože viem, že by som chcela študovať výtvarné umenie – avšak myslím si, že pre získanie 

všeobecného prehľadu je táto škola veľmi dobrou voľbou. (Adela, Oktáva) 

 Keďže som do tejto školy začala chodiť po 4. ročníku ZŠ, bola to fajn voľba, pretože som                

si ušetrila rok štúdia, ale keby som si mala vybrať strednú školu, tak by som si vybrala takú, 

kde sú možnosti praxe v zahraničí a hlavne tá prax. (Patrícia, Oktáva) 

 Určite kvôli výbornej úrovni španielčiny a našim skvelým Španielom, ale aj ostatným 

profesorom , no hlavne kvôli mnohým dobrým ľuďom, ktorých som vďaka GMH mohla 

stretnúť a spoznať. A v neposlednom rade mi táto škola poskytla viacero možností cestovať. 

(Mária, 5.D) 
 

11 najčastejších viet 

v škole: 
 

1. Za ako dlho zvoní? 

2. Čo? Aká písomka? 

3. Dáš mi odpísať? 

4. Ja tomu nerozumiem!!! 

5. Akú máme teraz 

hodinu? 

6. Aká strana? 

7. Ja už chcem ísť domov! 

8. Čože? My sme mali 

úlohu? 

9. Toto sme sa neučili! 

10. Konečne prestávka!!! 

11. Čo vravel/ -a??? 



 

 

 

Naši žiaci sú nenároční  . Mnohým nechýbalo v našej škole NIČ, iným najviac chýbala iba... 

POSTEĽ (veľká a priestranná!), VIAC VOĽNÉHO ČASU, KÁVA (s kofeínom), lepšia 

MIKROVLNKA, ŤAHÁK (na písomke), PENIAZE, KVALITNÁ WIFINA. Dokonca niektorým 

sa zdá, že v škole máme nedostatok PIVA!  

Iným zasa chýbalo OVOCIE v bufete, TOALETNÝ PAPIER v záchode, LAVIČKY na prezúvanie 

či PRÍJEMNÁ ATMOSFÉRA. 

Boli aj takí, čo mysleli na rozvoj kognitívnych funkcií a počas štúdia pociťovali nedostatok 
CHEMICKÝCH POKUSOV, PRAKTICKÝCH CVIČENÍ, MOŽNOSŤ VYBRAŤ SI VIAC 

VOLITEĽNÝCH PREDMETOV, UČEBNICE, VIAC EXKURZIÍ a pod. 

 

 

 

 

 

Medzi najkrajšie zážitky našich čoskoro maturantov patrí jednohlasne STUŽKOVÁ, ale 

nezaostávajú ani MOMENTY S TRIEDOU, LYŽIARSKY, TRIEDNE VÝLETY A CHATY  
 

Moje najkrajšie zážitky sú z čias, keď sa v škole organizovali športové súťaže a mohla som si 

vždy zahrať dobrý futbal, basketbal a hlavne kvalitný volejbal. Takže tie najkrajšie sú aj 

najupotenejšie . (Bibiána, 4.B) 

 

 

 

 

Hodiny s pánom profesorom Birásom, „krátky  

príhovor pána riaditeľa“, školské akcie ako lyžiarsky,  

bažantský, stužková. (Anonym, 4.A) 
 

V pamäti si určite uchovám hlášky niektorých  

profesorov, najmä pána profesora Birása.  

(Katarína, 4.B) 
 

Hlášky p. p. Birása: „Kebyže sa znova narodím, školu obchádzam na 10 km.“ (Mária, 4.B) 

Hlášky pána profesora Birása, chodenie poza školu, stužková... (Martina, 4.B) 

Na hlášky p. p. Michnu  (Filip, Oktáva) 

Hlášky učiteľov a zážitky so spolužiakmi, ktoré tu radšej nespomeniem  V+3p1sA5, 

WTWC9B943H (Roman, Oktáva) 

V pamäti si vždy uchovám kolektív 4.A, na ktorý nikdy nezabudnem. Čo sa týka školy, tak určite 

nezabudnem na akcie ako bažantský, lyžiarsky, dozvuky či banket, na ktorých sme sa ako kolektív 

4.A zúčastňovali vždy v hojnom počte. (Andrej, 4.A)  

Hodiny španielčiny, skvelé boli. V+3p1sA5. Známky nevykazujú o vedomostiach, každý si je 

strojcom vlastného šťastia. Spoznal som kopec nových ľudí, aj profesorov. (Samuel 4.A) 

3. Čo ti v škole najviac chýbalo? 

4. Aký máš najkrajší zážitok zo školy? 

5. Čo si určite 

uchováš v pamäti zo 

školy a na čo určite 

nezabudneš? 



Znalosti z odboru chémie a prírodných vied ako napríklad hormóny adenohypofýzy 

somatotropné, glandotropné, gonádotropné, mimo iné nezanedbateľné znalosti latinského jazyka, 

pričom využívam deficit informácií subjektov, 

s ktorými konverzácia prebieha. (Andrej, 4.B) 

Vedomosti (aspoň niektoré), triednické hodiny, 

príhovory a „krátke“ oznamy pána riaditeľa. 

(Monika, 4.B) 

Hlásenia v rozhlase pána riaditeľa. (Nela, 4.B) 

Dlhé príhovory pána riaditeľa, presviedčanie p. p. 

Michnu, prečo študovať techniku, upratovačky. 

(Andrej, Oktáva)  

„Krátke“ školské hlásenia. (Dominika, 5.D) 

Pekné zážitky so spolužiakmi v triede aj pár 

zmeškaných a zaspaných hodín, dobrý pocit po 

dobre odvedenej práci..., každé spotené tričko , dobré 

víno vo vinotéke a hlavne určite nejaké informácie do života. 

(Bibiána, 4.B) 

Zážitky, ktoré sme spolu ako trieda zažili a podnikli, na super ľudí, ktorí mi pomohli, keď som 

mala s niečím problém a na našu super triednu, ktorá nás vždy pochopila, pomohla nám a mala 

veľa trpezlivosti s nami, aj keď to bolo s nami ťažké. (Agáta, 4.C) 

Slovenčinárku, priateľov a hádam aj vedomosti. (Kristián, 4.C) 

Vyučovacie hodiny slovenčiny s pani prof. Kučkovou. (Čortan, 4.C) 

Stretnutie s perfektnou triednou, ktorá nám vždy pomohla a bola k nám milá. (Nina, 4.C) 

Neoceniteľné rady od triedneho, triedny. (Roman, Oktáva) 

Nezabudnem na pár skvelých učiteľov a taktiež svojich spolužiakov, z ktorých sa stali moji 

kamaráti. (Lucia, 4.C) 

Určite nikdy nezabudnem na týchto 8 rokov a na ľudí, čo som tu spoznala. A rovnako nikdy 

nezabudnem na hodiny fyziky s p. p. Fukasovou. (Katarína, Oktáva) 

Nezabudnem na to, že mi pomohli ochotne profesori: p. Šlesarová, p. Michna, p. Gajniak, p. 

Dedinská, p. Capko. (Ján, Oktáva) 

Určite nikdy nezabudnem na hodiny niektorých predmetov, kde profesori dokázali aj z toho 

najnudnejšieho učiva urobiť niečo zaujímavé a zábavné, čo sa nám hneď vrylo do pamäte. 

(Michaela, Oktáva)  

Niektorí učitelia, kamaráti a ako som skoro zvalcoval pána profesora Janckulíka.(Denis, Oktáva)  

Určite nezabudnem na množstvo súťaží –  či už kolektívnych alebo nie. Vždy to bola veľmi dobrá 

skúsenosť, ktorá mi pomohla naučiť sa viac. (Adela, Oktáva) 

Veľmi si cením, že mi pán riaditeľ bez problémov umožnil „prerušenie“ štúdia na jeden rok, 

kedy som strávila „exchange year“ v Amerike. A nikdy nezabudnem na náš super triedny 

kolektív a kopec zážitkov s nimi. (Barbora, Oktáva) 

Ihneď zobuď 

svojho suseda! 

Prečo ja? 

Veď vy ste 

ho uspali. 



 

 
 

 

Naučili ma na GMH veci, ktoré budem potrebovať na vysokú a tak isto nás p. prof. triedna 

vychovala k správnemu životu. (4.A)  

GMH ma naučilo, že život nie je taký jednoduchý. Naučila som sa čeliť prekážkam. (4.A) 

Naučilo ma sebestačnosti, zodpovednosti a šikovnosti. (Jakub, 4.A) 

Známky nie sú odrazom vedomostí. Ani len trochu... (Marián, 4.A) 

Prejaviť svoj nesmierny intelekt plynúci jednak z genetických predpokladov, ale i z času 

venovaného vyčerpávajúcemu štúdiu obsahujúceho a zahrňujúceho všetky oblasti cez 

elementárne alchymistické substancie a ciele, cez lingvistické znalosti troch jazykov až po 

diferenciálny a integrálny počet. (vtip) (Dávid, 4.B) 

GMH ma naučilo veľa vecí, no najmä kvantum vedomostí a schopnosť postaviť sa za seba, 

bojovať a ísť si za svojimi cieľmi. (Katarína, 4.B) 

Spoliehaj sa v živote sám na seba. (Nela, 4.B) 

Španielsky jazyk  ale mnoho iného, ako napr. byť zodpovednejšia, organizovať si veci, pretože 

učenia je viac a viac a nedá sa stíhať všetko naraz (Mária, 4.B) 

Pracovať pod stresom. Chodiť na čas a brať zodpovednosť za seba samú. Naučila ma donútiť sa 

učiť. A taktiež ma naučila pracovať v kolektíve, medzi ľuďmi, z ktorých každý myslí úplne ináč. 

Naučila ma ľudí brať takých, akí sú, bez rozdielu a odsudzovania vopred. (Bibiána, 4.B) 

Pracovať pod časovým stresom. (Veronika, 4.C) 

Použiť, čo som sa teoreticky naučila, v praxi, byť viacej zodpovednejší, myslieť na to, ako a čo 

chcem dosiahnuť v budúcnosti, čo musím pre to urobiť, všeobecné vedomosti. (Agáta, 4.C) 

Všeobecným vedomostiam, naučilo ma veci si plánovať. (Andrea, 4.C) 

Spať 6 hodín denne, byť vynaliezavým a profesori ma naučili množstvo informácií. (Majka, 4.C) 

Vypestovať si vzťah k literatúre. (Ľubo, 4.C) 

Kritickejšiemu pohľadu na svet. (Kristián, 4.C) 

Vstávať v skorých ranných hodinách. (Rebečka, 4.C) 

Ak niečo chcem dosiahnuť, musím sa k tomu dopracovať sama. Bez cieľa nič nedosiahnem, a ak 

ma niekto k niečomu prinúti, výsledok nebude nikdy taký dobrý, aký by bol, kebyže to naozaj 

chcem. (Michaela, Oktáva) 

Naučila som sa učiť sa, byť trpezlivá, vytrvalá. (Adela, Oktáva) 

Že učiteľ a škola naučí žiaka 10% učiva, zvyšok je na vôli a ochote študenta. (Ján, Oktáva) 

Okrem toho, že mi dalo veľa poznatkov, nových kamarátov a záujmov, mi dalo aj tvrdú lekciu, 

že nič nie je v živote zadarmo a známky si treba poriadne vydrieť a to už od začiatku. Občas 

treba mať tvrdú disciplínu a sebazaprenie, ale snáď sa to jedného dňa všetko oplatí. (Mária, 5.D) 

Tomu, že si netreba nechávať všetko na poslednú chvíľu. (Dominika, 5.D) 

Učiť sa postupne  , ale zvládnuť aj návalové učenie . Predovšetkým mi však dali niektorí 

profesori práve svojím prístupom – tým, že sú rovnakí k nám všetkým, majú na nás čas a ochotu 

nás vypočuť a pomôcť; ich záujem o nás a ich snaha odovzdať nám nielen vedomosti, ale hlavne 

schopnosti a zručnosti do života. (Mária, 5.D) 

Mgr. Janka Ťapáková 

6. Čo(mu) ťa GMH naučilo? 



 

 
 

Ako si TY predstavuješ našu školu o 50 rokov? 
 

Nevieš?! Nerieš. Začítaj sa do názorov našich sekundanov, tercianov, kvartanov, 
ako podľa svojej fantázie vidia budúcnosť školy. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Škola v budúcnosti očami žiakov GMH  

O 50 rokov bude naše gymnázium 

slávne, pretože sa tu vyučia slávni ľudia, 

preto tu bude chodiť oveľa viac žiakov. 

Postavia niekde nablízku intrák a novú 

budovu, kde teraz stojí ZŤS. Z rozvrhu 

vypadne napr. aj angličtina, pretože ju 

budú všetci ovládať a poznať. Niektoré 

predmety aj pribudnú napr. psychológia, 

aby žiaci vedeli utešovať, povzbudzovať, 

a aby sa v škole cítili skvelo. 

Pridajú sa tu ďalšie poschodia a rozšíri 

sa, veľa vecí sa vylepší a zväčší sa 

telocvičňa, nahradia  sa knihy a bude tu 

viac tried. 

Podľa mňa do školy nebudú chodiť žiaci, 

ale iba učitelia. Učitelia budú posielať 

poznámky, videá, projekty... Žiaci ich len 

vypracujú a pošlú späť. V celej  EÚ budú 

len notebooky a úplne moderné 

a najnovšie mobily. Žiaci budú nosiť 

uniformy. Bude najnovšia technológia 

a vybavenie. Pohyblivé schody, žiadne 

knižky. 

Školu si predstavujem tak, že pod 

lavicami už nebudú žiadne žuvačky. Bude 

tu čistota, skrinky sa budú otvárať 

pomocou ruky, že ju priložíme na skrinku 

a otvorí sa. V škole nebudú knihy, ale 

tablety a interaktívne tabule. 

Podľa mňa do školy nebudeme chodiť. 

My žiaci budeme doma, len učitelia budú 

chodiť do školy a natáčať videá. Keď sa 

zobudíme, v mailoch si nájdeme video 

a budeme sa učiť z neho. K tomu všetci 

dostaneme od EÚ notebooky a budeme 

sa učiť z nich.  

Mladší učitelia moderná technika. 

MENEJ PROTEKCIE, ČESTNOSŤ 

A SPRAVODLIVOSŤ. 

 

 

Učitelia budú komunikovať so žiakmi cez 

tablety. Žiaci budú viac používať 

interaktívne tabule, nebudú písať 

kriedou, do školy bude chodiť viacej detí, 

bude sa viacej vyučovať informatika 

a papierové knihy budú vzácnosť.  

Poznámky sa budú písať do tabletu alebo 

notebooku. Budú pohyblivé schody, 

nebudú žiadne knihy, na výber bude 

viacej jedál, dotyková tabuľa, jedna 

trieda bude plná postelí, kde sa bude spať 

a veľa vecí sa bude ovládať ovládačom 

napr. žalúzie. 

Budeme mať viac voľna, možno tu bude 

viac technických prác, alebo sa budeme 

učiť viac jazykov, zavedú sa uniformy. 

Ja si predstavujem dlhé skrinky, 

pohyblivé schody, väčšiu jedáleň. Na 

výber bude viac jedla, školské uniformy, 

automat na jedlo zadarmo, bude tu park 

pre študentov. 

Mladší učitelia moderná technika. 

MENEJ PROTEKCIE, ČESTNOSŤ 

A SPRAVODLIVOSŤ. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spracovali: Nikola Šprláková a Romana Pallová, 3.C 

Skrinky budú dlhé, pre jednu osobu. 

V škole budú pohyblivé schody, 

miestnosť, kde sa budú pozerať filmy- 

KINO. V jedálni si budeme môcť naložiť 

jedla, koľko chceme. Bude viac voľných 

hodín. Nebudeme mať knihy ale tablety.  

Podľa mňa o 50 rokov sa v našej škole 

bude učiť úplne inak. Žiaci sa budú učiť 

na notebookoch a tabletoch. Keď budú 

žiaci chorí, len si zapnú skype a budú sa 

môcť zúčastniť hodiny. Po našej škole by 

mohol chodiť aj autobus, ktorý by 

rozvážal študentov do tried.  

Za 50 rokov bude 3.sv. vojna, takže 

predpokladám, že naše gymnázium bude 

mať krízovú situáciu embargo. A možno 

sa budú nosiť uniformy, ale potvrdiť to 

neviem, keďže už budem poriadne stará... 

Úroveň gymnázia klesá, a preto už GMH 

existovať nebude. 

Gymnázium bude plné pekných múdrych 

chlapcov a môže byť aj dievčat (aby 

chlapci neboli smutní), plné študentov, 

ktorí budú ovládať nominatív plurálu. 

Budú tu milé upratovačky a študenti, 

ktorí sa nebudú vyžívať v upchávaní 

záchodov. Snáď sa tu nebudú rozpadávať 

radiátory. Na chodbách bude menej 

bozkávajúcich sa párikov. 

Naša škola bude najlepšia na celkom 

Slovensku. Budú tu pekní chlapci. 

Riaditeľ Kristofčák bude oslavovať 100 

rokov. 

Boli by tu tabule, ktoré by sa zotierali 

a sušili jedným tlačidlom, wifi po celej 

škole, funkčný výťah a ďalšie štyri 

poschodia. 

Triedy budú modernejšie vybavené. Budú 

tu pekní a múdri študenti, ktorí budú 

úspešne reprezentovať školu vo futbale, 

florbale... Záchody budú pekné a budú 

mať toaletné papiere. Jedáleň bude 

väčšia a už konečne nebude prášková 

kaša. Škole pribudne ďalšia budova, 

nová telocvičňa a ihrisko. 

Namiesto učebníc budú notebooky alebo 

tablety. Keď sme chorí, mohli by sme 

mať virtuálne doučovanie. Budú tu 

švédske stoly v jedálni, autobus, za ktorý 

nebudeme musieť platiť, odmeny pre 

dobrých žiakov- výlety. V automatoch si 

budeme môcť kúpiť pomôcky. Pre 

nováčikov bude brožúrka, kde je aká 

trieda.  

 

Škola je taká mladá, ako sa práva cíti, 

a ak tu budú schopní a inteligentní 

učitelia, ktorí neučia len kvôli peniazom, 

ale majú cit a lásku k svojmu povolaniu, 

tak táto škola bude na tom lepšie, ako je 

teraz. Ale ak tu budú len „učitelia za 

peniaze“ a v srdci naznášajú školu, tak 

ich povolanie pôjde do záhuby a už deti 

nebudú mať žiadnu motiváciu k učeniu. 

Gymnázium existovať nebude, a ak áno, 

tak ľudia dajú svoje deti na lepšiu školu. 



 

 

 

 

„Škole k jej úctyhodnému jubileu prajem samých dobrých študentov 
a ešte lepších učiteľov. Prajem jej, aby bola miestom, kde budú mladí 
ľudia s nadšením prichádzať, so záujmom sa vzdelávať a v kruhu 
svojich rovesníkov zmysluplne tráviť nielen čas vyučovania ale aj 
voľný čas, aby v nej prežili nezabudnuteľnú časť svojho života.“   
(Mgr. Štefan Kristofčák) 
 

„Mojej alma mater želám skvelých pedagógov, výnimočných žiakov, 
pracovitých nepedagogických pracovníkov, spriazneného  ministra školstva, žičlivých rodičov 
a vôbec – ľudí s dobrým srdcom a snahou pomôcť škole rásť.“ (PhDr. Daša Piačeková) 
 

 „Veľa študentov bažiacich po informáciách a vedomostiach, veľa učiteľov ochotných tieto 
vedomosti sprostredkovať.“ (RNDr. Anna Hedriková) 
 

„GMH a žiakom GMH želám predovšetkým múdrych a tolerantných profesorov. Som si istá, že 
práve takých máte. Chuť do učenia a schopnosť uvedomiť si, že nie každý predmet Vás musí 
zaujať. Pripravujete sa na život a nemôžete byť opernými spevákmi a kozmonautmi zároveň. Ak 
vás baví matematika, nemusíte písať slohy na jednotku. Prajem vám, aby ste sa toho držali nielen 
vy, ale aj vaši učitelia.“ (Oľga Feldeková, spisovateľka) 
 

 „Aby bola miestom, kde učitelia a študenti vytvárajú jednu veľkú „gymplácku“ rodinu. A tiež 
veľa úspešných študentov, ktorí sú a budú predovšetkým dobrými ľuďmi.“ (Mgr. Lucia 
Kajanová) 
 
„Do budúcna by som škole zaželala veľa výborných študentov a študentom, aby mali veľa síl, aby 
sa z výborných stali úspešní, nech je to už v akejkoľvek oblasti.“ (Mgr. Katarína Zembjaková) 
 

„Veľa dobrých profesorov a študentov.“ (Mgr. Robert Tokár) 
 

„Študentom veľa elánu, aby využili, čo im škola ponúka vo svoj prospech. Hlavne dobrých 
ministrov, dobrých študentov  a pracovitých profesorov, takých, akí sú tu teraz.“ (Mgr. Andrej 
Bielik Mrkva) 
 

„Výuku francúzskeho jazyka, deskriptívnej geometrie; študentov, ktorí chcú vedieť čo najviac a 
nútia vedieť učiteľov viac; a žiadnych študentov v podobe uloženej batožiny a s mobilom v ruke 
na hodine.“ (Mgr. Miroslav Krajči) 
 

„Nášmu oslávencovi prajem ešte veľa cieľavedomých a hrdých študentov, ktorí mu budú robiť 
dobré meno. Nech sa mu stále darí vychovávať mladých ľudí pripravených vykročiť do 
života.“ (PhDr. Silvia Szabová) 
 

 Tak všetko najlepšie, zdravie a tak ...  



„Veľa ľudských a kvalifikovaných učiteľov, snaživých a dobre naladených žiakov, mnoho 
moderných pomôcok, dostatok financií a neutíchajúce dobré meno.“ (Mgr. Janka Ťapáková) 
 
„Študentom veľa dobrých učiteľov, nám učiteľom zase naopak veľa dobrých študentov, takých 
študentov, ktorí vedia, čo chcú v živote dokázať.“ (Mgr. Janka Kubalová) 
 
„Prajem dnešným študentom, aby boli chtiví po vedomostiach. Aby si vedeli vážiť všetko to, čo 
majú. Od milujúcej a starostlivej rodiny, cez školu, ktorá sa im snaží dať maximum v oblasti 
vzdelania a výchovy až po možnosti, ktoré im poskytuje spoločnosť. Nech si uvedomia, že toto 
všetko nie je samozrejmosť. A hlavne: buďte veselí, milí, ústretoví, ochotní pomôcť, vďační. 
Užívajte si slušne a zdravo život. Nikdy nehovorte: „To v živote nebudem potrebovať.” Možno 
práve to, čo tak odmietaš, ťa bude raz živiť.” (Ing. Gabriela Marasová) 
 

 „Škole obnovu a rekonštrukciu niektorých priestorov, ktoré sú nevyhnutné na kvalitné 
vzdelávanie a študentom čo najviac  kreativity a hlavne chuti učiť sa a objavovať nové veci.“ 
(Mgr. Róbert Capko)  
 

„Veľa úspechov v škole, aby naši maturanti úspešne zmaturovali a dostali sa na vysoké školy, 
ktoré si vybrali. A v novom roku prajem všetkým veľa zdravia, lásky a pohody.“ (Mgr. Monika 
Domiňáková) 
 

„Hlavne veľa úspechov pri študovaní, a po skončení GMH dobrý vyber VŠ.“ (Mgr. Peter 
Murina)  
 

„Stredoškolské štúdium je obdobie prechodu od detstva do dospelosti. Ide teda o proces 
dospievania, ktorý nie je vôbec jednoduchý. Škola k nemu prispieva výraznou mierou. Tejto škole 
teda prajem, aby svojim študentom ukázala rôzne možnosti osobného rozvoja, a to nielen 
vedomostného, ale aj ľudského rozmeru. Učiteľom želám, aby dokázali odovzdať zo seba 
študentom to najlepšie a dokázali ich motivovať k poznaniu a láske k životu ako takému.“                   
(Mgr. Renáta Jančeková) 

„Keďže v rámci projektu Comenius, ktorý momentálne beží v 
našej škole, sme zatiaľ  navštívili 3 partnerské školy 
v Dánsku, Bulharsku a susednom Poľsku (zvyšné dve nás 
čakajú), našej škole by som zaželala možnosť získania takých 
finančných prostriedkov na technické vybavenie každej 
učebne a laboratórií školy, ako sme to mohli zažiť a vidieť 
v Dánsku. Zároveň by som jej priala mať mnohých ďalších 
študentov, ako sú napr. tí, ktorí nás vynikajúcim spôsobom 
reprezentovali, či na našej domácej pôde školy, keď sme 
privítali zástupcov 5tich štátov projektu, alebo aj v zahraničí 
a to nielen po stránke vedomostnej, ale aj jazykovej 
a spoločenského vystupovania a správania. Študentom by som 
si dovolila použiť slová sv. otca Františka, adresované 
mladým na poslednej návšteve v Manille – aby sa snažili byť 
múdrymi mladými a aby na to používali tri zásady – dobre 
myslieť, dobre cítiť a dobre konať.“ (Ing. Jarmila 
Polgárová) 



 
 

 

Marika KRISTOFČÁKOVÁ (tercia) 

GMH 

Naša škola veľká je 
Všetci sú tu šťastní 
Spolu si tu kráčame 
Časom neúprosným 

 

Záchranári, športovci a redaktori 
Starajú sa o to, ako sa nášmu gympľu darí 

Verne nás všade reprezentujú 
Musia, lebo máme školu šikovnú 

 

No a každé pracovné ráno 
Na nástupku kráčaš s davom 

Rýchlo prídeš ku skrinke 
A utekáš po chodbe 

 

Po hodine veru-veru 
Upaľuješ do bufetu 
Takto žiješ celý deň 
Až kým pero dopíše 

 

Zvonec zazvoní 
Ty odídeš 

S úsmevom na tvári 
Domov sa poberieš 

 

Aj na celej Orave všetci vedia 
Že naša škola je predsa najlepšia 

Vedomostí veľa máme 
Radi sa aj vzdelávame 

 

Ďakujeme preto vrelo 
Všetkým našim učiteľom 

Za to, že pri nás vždycky stoja 
Podporovať nás sa neboja 

 

No raz príde čas povedať zbohom 
Veď vy ste ako druhý domov 

Vy ste nám pomohli stať sa STROMOM 
Ktorý svoje konáre 

V dospelosti rozvinie 
 

No a na teba škola naša 
čo nám iba radosť  prinášaš 

nezabudneme 
A k tvojej 145. GRATULUJEME  !!! 

 

Sára LABDÍKOVÁ (1.E) 

NA HODINÁCH 

 
V škole je hluk, no aj tak počuť,  

keď zazvoní zvonec. 

Niekto by si povedal:  

„Konečne! Už je koniec!“ 

Ale bol by na omyle.  

Vyučovanie sa práve začína. 

Niektorí rátajú príklady,  

v iných triedach sa na minulosť spomína. 

 

Na slovenčine sa preberá život Hattalu-  

menovca našej školy. 

Žiaci sú však mysľou inde.  

Chalani myslia na prestávku,  

dievčatá na svoje idoly. 

Preberú sa, až keď zaznie  

gong školského rozhlasu: 

riaditeľ opäť dokazuje,  

že toto gymnázium nie je len na okrasu. 

 

Jeho hlásenie zaberie aj polovicu hodiny, 

tak študenti mu nie sú vďační bez príčiny. 

Po skončení znovu upadajú do driemot všetci. 

Začínajú snívať.  

No každý má v hlave iné veci. 

 

Keď zazvoní zvonec, všetci až podskočia 

a ich myšlienky sa o 180° otočia. 

Vybehnú z triedy,  

zamiešajú sa do davu ľudí. 

Každý študent cez chvíľu voľna ožíva,  

pomaly sa budí. 

 

A však o chvíľu zazvoní zas. 

Asi ma z toho porazí raz! 

Ale napriek tomu hlúpi neskončíme, 

veď gymnázium si nás necháva napriek tomu,  

že občas spíme. 

 

Chcú, aby sme sa dostali na vysokú, niekde ďalej. 

Aby sme neskončili v krčme so slovami: „Nalej!“ 

GMH v umeleckom prevedení našich žiakov  



 

                                       
 

„PODNÁJOMNÍCI“  ŠKOLY  
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