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Prezidentka Z. Čaputová so žiakmi 

v telocvični 5.9. 2022   

Záverečná strana - KRESBA/Lucka 

Vircsíková - in memoriam 

 

 

 

 

 

 

 

Z OBSAHU VYBERÁME 

 

ANKETA / s. 3  
Ohliadnutie sa za prázdninami 
a výzvy do nového šk. roka 22/23 
FOTO: Nová oddychová zóna 1. 
stupňa (autorky nápadu: 
p. vych. Chalupková a p. u. Ištoková) 

SLOVKO NA ÚVOD 
 

 

     Každoročne Hlava štátu navštevuje na začiatku 
školského roka jednu z vybraných škôl. V školskom 
roku 2021/2022 to bola základná škola Dubová 
v Bratislave, rok predtým Stredná zdravotnícka škola 
na Strečnianskej ulici v Bratislave.  
     No a tento rok navštívila prezidentka Zuzana 
Čaputová žiakov a zamestnancov našej Spojenej školy 
na Mokrohájskej 3. V krátkom príhovore uviedla, že 
o našej škole veľa počula, konkrétne, že dobré meno 
školy šíria naši úspešní absolventi. Povzbudila nás, 
aby sme rozvíjali to, v čom sme dobrí; uviedla, že ak 
sa nám aj niekedy podarí chyba (resp., niečo sa nám 
nepodarí), aby sme si uvedomili, že chyba je najlepší 
učiteľ. „Nech vám nový školský rok prinesie viac 
radostí ako starostí!“ odkázala nám pani prezidentka.   
     Na pamiatku obdarili pani prezidentku žiaci 
výtvarného krúžku 1. stupňa pod tvorivým vedením 
p. učiteľky Ingrid Addovej vlastnoručne vyrobenou 
plastikou, ktorú za všetkých odovzdala Kamilka z 3.A. 
FOTO: Riaditeľ školy I. Ištok s prezidentkou Z. 
Čaputovou 
 

ROZHOVOR/ s. 13 
Pozdravuje absolventka školy –  
Bc. Jadranka Marić 
FOTO: Dom na streche pri 
Liptovskom Mikuláši – Jadrankin 
prázdninový výlet  
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ANKETA -  trieda 3.A  
pýta sa: PaedDr. Valéria Stašiaková 
 

Ako si prežil prázdniny?  

Čo pekné si prežil? Čo zaujímavé si robil? 

 
DANKO: 

- Cez prázdniny som bol na 
Islande a v Poľsku.  

- Páčilo sa mi pozorovať 
vodopády. 

- Bol som aj v kine. 
DÁVID: 

- Cez prázdniny som sa hral 
s kamarátmi. 

- Otec kúpil nové auto. 
- Ťahal som sa 

s bratmi za vlasy. 
KAMILKA: 

- Cez prázdniny 
som bola v tábore 
na Duchonke 
a v Chorvátsku. 

- Kúpala som sa 

v mori. 
- Hrala som sa 

s kamarátmi. 
KRISTINKA: 

- Cez prázdniny som bola 
v Taliansku. 

- Prechádzala som sa po pláži. 
- Zbierala som kraby. 

MAREK: 
- Cez prázdniny som bol 

v Chorvátsku a u babky. 
- Pod vodou som zbieral mušle. 

- U babky som pozoroval 
sýkorku na okne. 

RASTIK: 
- Cez prázdniny som bol na 

chate. 
- Opekali sme si. 
- Bol som aj na tobogane. 

 
Ako by mala vyzerať, podľa Teba, príjemná 

vyučovacia hodina? 

 Daj nejaký dobrý nápad pre učiteľa, aby 

Ťa vyučovanie bavilo? 

 
DANKO: 

- Keď je kľud a ticho. 
- Aby sa predĺžili prestávky. 

DÁVID: 
- Mám rád pokoj 

a ticho. 
- Rád by som navštívil 

Botanickú záhradu. 
KAMILKA: 

- Keď žiaci nekričia a sú 
pokojní. 

- Viac by som chcela 
pracovať pri tabuli. 
KRISTINKA: 

- Podľa mňa to vyzerá na 
vyučovaní dobre. 

- Rada by som viac kreslila. 
MAREK: 

- Keď máme počas vyučovania 
pustenú hudbu. 

- Prial by som si viac úloh. 
RASTIK: 

- Páči sa mi, keď sa veľa učíme. 
- Mám rád rôzne prezentácie. 

Ako ste prežili prázdniny? S čím 

pekným, čo ste prežili, sa môžete 

podeliť s našimi čitateľmi? 

 

 

Z jesennej výstavky  

1. stupňa 
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ANKETA - triedy 8.A & 8.B 
 

Ako ste prežili prázdniny?  

S čím pekným, čo ste prežili, sa môžete 

podeliť s našimi čitateľmi? 

 
TAMI:  

- Bola som v Chorvátsku a som 
si kúpila veci. Bola som aj 
v Tatrách. 

VIKTÓRIA:  
- Prázdniny som si užila naplno. 

Prvý týždeň som hrala 
videohry a relaxovala. 
Následne som išla k tete na 
týždeň. Potom som išla ku 
krstnému na chatu. Potom 
som bola v Taliansku na 
týždeň, kde som si užívala 
exotiku - kúpila som si tam 
plyšáka. Potom som bola 
u babky a dedka, odkiaľ som 
sa (značne doštípaná 
komármi) vrátila domov. 
Potom som bola zvyšné 2 
týždňa doma.  

SLAVOMÍR:  
- Prázdniny som si užil výborne. 

Prázdniny som strávil na 
Slovensku v Tatrách a na 
dedine a som s nimi spokojný. 

BARBORA:  
- Prázdniny som prežila 

u starých rodičov a na troch 
dovolenkách. Najviac sa mi 
páčilo asi v Chorvátsku, kde 
som strávila väčšinu času 
kúpaním sa v mori na ostrove 
Krk.  

 

LUKÁŠ:  
- Užil som si prázdniny. Na 

Slovensku som bol v Tatrách 
na Malom Borovom. Odtiaľ 
sme prišli na Štrbské pleso. 
V Rakúsku sme splavovali 
divokú rieku Salza na rafte, 
v rámci čoho sme si skočili 
z útesu. Potom sme išli 
k dedkovi a babke, kde sme 
stavali domček pre rastliny na 
zimu; ďalej sme murovali, 
betónovali, stavali strechu. 
Potom som išiel na dovolenku 
k moru, kde sme sa kúpali, 
našiel som tam veľa krabov 
a rôzne ryby. Pri chatke bola 
lezecká stena, boli tam 4 
úrovne – ja som zvládol 
všetky.  Potom sme išli na 
výletnú loď, ktorá nás 
odviezla neviem kam. 
V posledný deň na dovolenke 
sme šli na ryby – mali sme na 
lov špeciálne povolenie 
s kapitánom; ulovil som tam 
veľa druhov morských rýb – 
makrely, sardinky, chobotnicu 
a jednu zlatú rybku. Boli to 
pekné, naplnené, oddychové 
prázdniny. Najviac sa mi 
páčilo rybárčenie a skákanie 
z útesu.  

VERONIKA:  
- Ja som bola väčšinu času 

doma, pomáhala som 
v záhrade a „venčila som“ 
nášho psa Jacka. Niekde 
v strede júla sme išli ja 
a Drahoš za kamarátkou do 
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Pohorelej, lebo tam mala 
folklórne tance. A potom som 
iba chodievala von okolo 
domu s kamarátkami.  

MARTIN:  
- Bol som v Podhájskej 

v aquaparku, mali tam rôzne 
bazény – jeden s vlnami, 
s preliezkami, majú tam aj 
termálne pramene 
a tobogany. Bolo tam veľmi 
super, najviac sa mi páčil 
tobogan, ktorý bol od 10-tich 
rokov, lebo bol veľmi 
strmý. A ešte by som chcel 
doplniť príhodu, že som 
tam omylom zablokoval 
tobogan, lebo mi odletela 
čiapka na senzor, ktorý 
riadil semafor (všetci sa 
riadili semaforom, lebo 
plavčík sa hral na telefóne), 
takže 5 minút bol tobogan 
zablokovaný.  

ANGIE:  
- Bola som v Londýne, bolo tam 

pekne, moc som sa tam 
nevyspala, lebo nám do bytu 
vbehla mačka a zostala stále 
pri nás; lietali tam lietadlá, 
ktoré nás každé ráno budili. 
Videla som, jak sa otvára 
Tower Bridge, jeden deň naši 
išli so mnou urobiť spoločnú 
fotku a akurát sa otváral 
most, takže som skoro spadla 
do vody. Boli sme sa pozrieť aj 
na Oxforde, videli sme aj 
kráľovnú Alžbetu, aj 
Buckinghamský palác 

s veľkými záhradami, kde sa 
kráľovná zvykne prechádzať, 
zaujala ma veľká fontána 
v strede záhrady. A v tejto 
chvíli ma už nič nenapadá. 
 

Ako, podľa  vás, úspešne odštartovať nový 

školský rok 2022/2023?  

 

BARBORA 
- Hlavne písomky nech sú až za 

polovicou septembra a nech 
ich je čo najmenej.  

SLAVOMÍR 
- Urobiť viac akcií počas 

školského roka! 
VIKTÓRIA 

- Podľa mňa si treba každý 
víkend pospať najmenej 8 
hodín; alebo si po úlohách ísť 
zabehať von, najlepšie každý 
deň.  

 

 

ANKETA – trieda 3.G 
 

Ako ste prežili prázdniny?  

S čím pekným, čo ste prežili, sa môžete 

podeliť s našimi čitateľmi? 
 

TOMÁŠ 
- Ja som mal zážitkové, 

cestovateľské leto = z jednej 
krajiny do druhej, Chorvátsko 

Byť k sebe milí, nehádať sa, 

byť slušní a veľa sa učiť! 

Tami, 8.A 
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(kúpanie), Česko (festival 
v Ostrave), Thajsko – Singapur 
– Malajzia (20-dňová 
poznávacia cesta, kde som 
spoznal, ako miestni žijú, aké 
majú obľúbené jedlá, zistil 
som, že je to technicky 
vyspelá civilizácia (krásna 
architektúra budov, 
klimatizované ulice, kovové 
stromy v parku vedľa 
luxusného hotela  zadržiavali 
vodu a brali slnečnú energiu) 
– vyzeralo to, akoby som sa 
ocitol vo filme Avatar. 
V Singapure som nezaprel 
svoju filatelistickú vášeň – 
zakúpil som si tam známky 
a plánujem urobiť výstavu... 

SAMKO  
- My sme boli na dovolenke 

v horskom prostredí na 
Slovensku (Nízke Tatry, 
Chopok, Ďumbier – výstup na 
Slovenský dvojkríž) a odtiaľ 
sme chodili každý deň na 
nejaké výlety (Ľubovniansky 
hrad, kde to bolo veľmi dobre 
spracované aj pre nevidiacich 
– 3D verzie, zvukové 
nahrávky; skanzen pod 
hradom) 

SOFI  
- Zistila som, aké je dôležité 

tráviť čas s rodinou, pretože 
cez školský rok s maminou 
a sestrou čas netrávim, 
keďže chodíme do školy a do 
roboty. Boli sme aj 
v zahraničí (Chorvátsko), aj 

doma, chodili sme na 
prechádzky, učím sa 
bicyklovať na dvojkolesovom 
bicykli (už mi to ide lepšie), 
nakoľko kvôli svojmu 
syndrómu - deficitu GLUT 1 
a následkom tejto choroby 
(z dôvodu jej neskorého 
zistenia) sa to učím až teraz. 
Našla som si dosť nových 
kamošiek, s ktorými chcem 
udržiavať kontakt.  

VEVERIČKA 
-  Prázdninovala som na 

Slovensku – boli sme 
v Červenom Kláštore na 
raftoch, mali sme aj 
inštruktora, keďže nás bolo 5 
báb, z čoho 2 nevidiace, 
inštruktor nám robil 
audiokomentár (rozprávanie 
a opisovanie toho, čo sa deje 
naokolo) – ako sa nazývajú 
okolité skaly (Tri Koruny)... 
Najprv nám inštruktori 
nechceli dať pádla, ale my 
sme protestovali a napokon 
sme pádla dostali a pádlovali 
sme aj my, s tým, že 
inštruktor nás iba navigoval 
a zvládli sme aj väčšie prúdy.    

Kovové stromy v parku vedľa 

luxusného hotela  zadržiavali 

vodu a brali slnečnú energiu 

– vyzeralo to, akoby som sa 

ocitol vo filme Avatar. 

Tomáš, 3.G 
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ANKETA - PEDAGÓGOVIA 
Pýta sa: Sofi, 3.G 

 
Ako ste prežili 

prázdniny?  

S čím pekným, čo ste 

prežili, sa môžete 

podeliť s našimi 

čitateľmi? 

 
P. uč. CAPEKOVÁ 
- Prázdniny som 
trávila  
v drevenici na 
Kysuciach, je to 
úplne iný svet – 
hory, les; toto prostredie prináša 
neskutočný pokoj a ticho, a preto ho 
mám veľmi rada. 
 
P. uč. KUCEK  
- Väčšinu prázdnin som pracoval - 
Záverečná práca - externé štúdium, 
špeciálna pedagogika. 
 
P. uč. IMRICHOVÁ - Rada cestujem, 
takže som cestovala aj cez 
prázdniny, narodil sa mi vnúčik – 
Riško. 
 
P. uč. NOVOTNÝ  
- Oddychoval som, s rodinou som 
chodil na výlety po Bratislave (UFO, 
Hrad) a po Košiciach. 
 
P. uč. ŠREINEROVÁ  
- Prázdniny som strávila s deťmi a 
ich kamarátmi na výletoch - bolo 
more aj hory. 
 
 

P. zástupca SŠ LACKOVIČ  
- Prázdniny som trávil so synmi, 4 

ročný Adam a 13 
ročný Samko, užívali 
sme si spoločne 
všetky krásy leta - nie 
je väčšieho bohatstva, 
ako mať čas na 
trávenie chvíľ s deťmi. 
 
 P. asistentka  
REŽŇÁKOVÁ 
- Oddýchla som si, 
užívala som si more a 
slnko, s rodinou som 
sa však vydala aj na 

cesty po Slovensku – navštívili sme 
Oravskú priehradu, Terchovú, rodina 
pre mňa znamená hlavne šťastie 
a oddych. 

 
Ako, podľa vás, úspešne odštartovať nový 

školský rok 2022/2023? - Dajte nám 

nejaký dobrý nápad! 

 
P. uč. CAPEKOVÁ 
- Hlavne si zachovať optimizmus a  
odstup od zlých správ, nikdy nebolo 
tak zle, aby nemohlo byť ešte 
horšie.  
 
P. uč. KUCEK  
- Prvým predpokladom bolo dobre si 
oddýchnuť cez prázdniny, taktiež, 
samozrejme, neskočiť hneď do 
pracovných povinností - začať 
školský rok pozvoľna.  
 
P. uč. IMRICHOVÁ   
-  Vstúpiť do nového školského roka 
s pozitívnym prístupom, elánom a 

Riadim sa heslom 

z istého filmu: 

„Nemám predstavu 

o ničom, ako vždy, 

ale to ma neodradí, 

ako vždy!“ 

 

P. uč. Bauerová 
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užívať si kolektív kamarátov 
a spolužiakov a byť jeho súčasťou.  
 
P. uč. NOVOTNÝ  
- Nebrať sa príliš vážne - nerobiť si 
dopredu zbytočne starosti a obavy. 
 
P. uč. ŠREINEROVÁ  
- Najlepšie hneď začať pracovať, 
prekonať počiatočnú lenivosť 
a nechuť - spoločne to zvládneme!  
 
 

P. zástupca SŠ LACKOVIČ  
- Byť s otvorenou mysľou a srdcom 
a každodenne si užívať všetky pekné 
momenty, ktoré naša škola prinesie.  
 
P. asistentka  REŽŇÁKOVÁ 
- Všetkým žiakom do nového 
školského roka veľa síl na zdolanie 
všetkých skúšok, ktoré im život 
prinesie!!! 

 
 

 

DOVOLENKA NA SLOVENSKU - DOBRÝ NÁPAD! 
Pripravil Tomáš, 2.G 

Foto: archív autora

 
Väčšina ľudí chodí na dovolenku na miesta, ktoré všetci poznajú. Prečo teda neskúsiť 

miesto menej známe a ďalej od civilizácie?  

V júli som strávil týždeň v dedine Osturňa. 

 

Osturňa je malá dedina na severovýchodnom Slovensku v okrese Kežmarok. Je 
cestne spojená so Ždiarom, nad ktorým sa týčia Belianske Tatry.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Neďaleko sa nachádza Belianska jaskyňa, ktorú 
vám tiež odporúčam navštíviť. 

Belianske Tatry sú krásne pohorie, ale keďže sú z vápenca, turistika po ich 
hrebeni bola zakázaná.  

Chata v Osturni – naše  ubytovanie 

 

 

 

 

 

Na Vyšnom Kopskom sedle 
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Doteraz 
však cez ne 
vedie 
turistická 
trasa: Ždiar 
– Široké 
sedlo – 
Vyšné 
Kopské 
sedlo – 
Kopské 
sedlo – 

Veľké Biele pleso – Dolina siedmich prameňov – Tatranská Kotlina.  Je to pekná 
celodenná túra.  

V iný deň sme sa vybrali do Červeného Kláštora splavovať Dunajec na rafte. 
Splavovaný úsek bol dlhý 9,5 km a Dunajec bol v jednom mieste hlboký 12m. 

Ešte spomeniem jednu peknú 
túru vo Vysokých Tatrách: 

Okruh zo Štrbského 

plesa na Bystrú lávku 
(sedlo) a naspäť. Cestou 

uvidíme Vodopád Skok, niekoľko plies (Pleso nad 
Skokom, Capie, Vyšné a Nižné Wahlenbergovo) a vrchy 
Satan, Kriváň, Štrbský štít atď. 

 

 

 

 

 

Pleso Nad Skokom 

 
Capie pleso 

Splavovanie Dunajca 

 

 

Ždiarska vidla 

 

 

 

Veľké Biele pleso 

 

 

Ždiar – Široké sedlo – Vyšné Kopské sedlo – 

Veľké Biele pleso – Dolina siedmich prameňov – 

Tatranská Kotlina. Je to pekná celodenná túra.  

Tomáš Netri, 2.G 
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PRÁZDNINOVÝ ERAZMUS+ V ČECHÁCH 
Pripravila Kristína, 1.SVC 

Foto: archív autorky

 

Počas letných prázdnin - 21. - 26. augusta som sa zúčastnila akcie v českých 

Králikoch  z organizácie ERAZMUS+ pod názvom Európsky Summit. 

 

Stretlo sa nás tam zhruba 30 mladých z troch štátov - Česka, Rumunska 
a Maďarska. Zo Slovenska sme tam boli dve dievčatá, dostali sme sa tam cez 
hnutie Fokoláre.  
Obsahom summitu bol sled prednášok na rôzne témy, ako 
napríklad: Falošné správy, Aktívny spoluobčan či Aktivity 
Európskeho parlamentu.  
Spomínam si na diskusiu po prednáške o aktívnom 
spoluobčanovi, na ktorej sme spolu s ostatnými rozmýšľali 
o všetkých možných aktivitách, ako možno pomôcť ľuďom 
okolo nás.  
O aktivitách EU parlamentu nám prednášala poslankyňa 
EU parlamentu Michaela Šojdrová. 
 

Dorozumievací jazyk bola 
angličtina, tento „tábor" 
mi pomohol precvičiť si hovorovú angličtinu.  
Mali sme viaceré kultúrne večery, zamerané na 
predstavenie našich kultúr a krajín, napríklad ja 
som spievala, jeden chalan z Rumunska hral na 
gitaru, jeden z Česka hral na flautu... 
Pre jazykové zblíženie sme si aj v rámci tohto 
večera hovorili jazykolamy, napríklad za nás 
sme v slovenčine pripravili vetu - Strč prst skrz 

krk.   
Súčasťou podujatia boli aj dve dobrodružstvá - výlet piatimi motorovými 
loďkami po rieke, na ktorej názov si teraz nespomeniem, šlo sa od jedného 
mosta k druhému. 
Druhý výlet bol aj o pomoci - neďaleko nášho ubytovania bol les, v ktorom sme 
pomáhali miestnemu lesníkovi zbierať raždie.   
Vytvorili sme si skupinu na sociálnej sieti WhatsApp, kde sme sa skamarátili 
a plánujeme udržať kontakt aj ďalej.  
 

Prednáška p. M. Šojdrovej, 

poslankyne EÚ 

Voľný program:  

Kristína F. - spev 
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NA CESTÁCH PO SLOVENSKU AJ MORAVE 
Pripravil Matej Šabík, 4.G 

Foto: archív autora 
 

Po vyše dvoch rokoch sa mi podarilo vycestovať aj mimo Slovenska a to  

do Čiech, kde som v Brne navštívil Vilu Tugendhat. 

Na Slovensku som spoznával Spiš a navštívil Levoču, Spišský hrad, Spišskú 

kapitulu a kostol v Žehre. 

To, čo tieto moje cesty spájalo, bolo objavovanie kultúrneho dedičstva UNESCO. 

 

Vila Tugendhat 

Na začiatku leta som navštívil Vilu Tugendhat 

v Brne. Vila je známa pre svoju nadčasovú 

funkcionalistickú architektúru a konštrukčné 

riešenia, ktoré boli na tú dobu unikátne. Vila 

Tugendhat bola postavená medzi rokmi 1928 

a 1930 a architektom bol slávny Ludwig Mies 

van der Rohe, ktorý navrhol aj nábytok 

a vnútorné vybavenie vily.  

 

Naša prehliadka začala na treťom 

nadzemnom poschodí, kde sme videli izby 

členov rodiny Tugendhat. Boli tu stavané 

skrine z makasarského dreva, no najviac ma 

zaujala kúpeľňa. 

Na druhom nadzemnom poschodí ma zaujala 

ónyxová stena, polkruhový jedálenský kút 

a veľké okná, ktoré vďaka dômyselnému technickému riešeniu bolo možné 

úplne spustiť a návštevníkovi tak cez otvorený priestor sprostredkovať priamy 

kontakt so záhradou. Na druhom poschodí bola ešte kuchyňa, ktorá mala nízku 

kuchynskú dosku, lebo kuchárka pri 

varení sedela. Na koniec prehliadky 

sme navštívili technické zázemie. Tu 

sme videli miestnosť na skladovanie 

šatstva s pôvodným obkladom 

Vonkajší pohľad na ónyxovú stenu 

Vonkajší pohľad na druhé poschodie  

Pohľad na vilu Tugendhat  
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a miestnosť na vyvolávanie fotografií. Po prehliadke som strávil čas v záhrade. 

Počas našej návštevy som zbadal pred vilou zaparkovanú dodávku RTVS. 

Chystali sa natáčal rozhovor s Vladimírom Mečiarom a Václavom Klausom. 

Práve tu sa pred tridsiatimi rokmi vtedajší politici Vladimír Mečiar a Václav 

Klaus, dohadovali o rozdelení Československa.  

Levoča 

Na začiatku prázdnin som navštívil Levoču, kde som 

obdivoval jej historické centrum. Najprv som bol 

navštíviť Baziliku sv. Jakuba, kde som mohol 

obdivovať sochy i oltár, ktoré vyrezal majster Pavol 

z Levoče. Vystúpili sme aj na vrchol veže baziliky, 

kde sa nám naskytol výhľad na  celé okolie Levoče. 

Potom som navštívil radnicu, kde bola zaujímavá 

výstava a nakoniec sme si prezreli kláštor. 

Spišský hrad, Kostol v Žehre, Spišská Kapitula 

Najprv sme navštívili a prezreli si zrúcaninu 

Spišského hradu, kde sme mohli vidieť dolný 

a stredný hrad. Nakoľko horný hrad  v tomto 

čase opravujú, 

nepodarilo sa mi 

ho vidieť. 

Potom som bol 

navštíviť kostol 

v Žehre, kde som 

videl netradičné vyobrazenie Svätej Trojice (na 

jednom tele boli tri 

hlavy). Kostol ma zaujal 

svojimi stredovekými 

freskami. Dodnes slúži 

ako Farský kostol. 

Následne sme boli pozrieť Spišskú Kapitulu, no 

katedrála sv. Martina už bola zatvorená. V areáli 

kapituly sme našili reštauráciu, kde som si dal 

vynikajúci cheesecake. 

Klietka hanby a radnica – 
Levoča 

Spišský hrad 

Interiér kostola v Žehre 

Katedrála sv. Martina – 
Spišská kapitula 
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POZDRAVUJE NAŠA ABSOLVENTKA 

Bc. Jadranka Marić, foto: archív J.M. 
 

 

 

 

 

 

 

 

- Ako dlho si chodila k nám na 

Mokrohájsku? 
Na Mokrohájskej som bola celkom 
14 rokov – celú ZŠ vrátane 
prípravného ročníka a strednú školu, 
kde som študovala na gymnáziu. Na 
škole som bola počas rokov 2004 – 
2018. 
 

- Akú VŠ si si vybrala po strednej 

škole? 

Po strednej škole som išla na vysokú 
školu - špeciálnu pedagogiku na 
Univerzite Komenského v Bratislave, 
kde som momentálne v druhom 
ročníku magisterského štúdia. 
V rámci špeciálnej pedagogiky mám 
zameranie na poradenstvo a na 
poruchy učenia, správania a NKS 
(narušená komunikačná schopnosť).  
 

- Aké máš spomienky na 

Mokrohájsku?  

Spomienky na Mokrohájsku mám 
v zásade dobré. Bol tu veľmi dobrý 
kolektív spolužiakov a učiteľov. 
Najviac mi utkveli v pamäti rôzne 
výlety, zájazdy, exkurzie. Ako 
najväčšie výlety boli napr. Comenius, 
ktorý viedla pani Šaradinová, kde 

som mala možnosť ísť do Írska aj 
Anglicka. Ďalej to boli rekondičné 
pobyty v Taliansku či lyžiarsky zájazd 
s pánom Dankom a pani 
Labudíkovou. Verte, že na takéto 
zážitky budete spomínať, aj keď 
budete mať 70 a čo je ešte lepšie, 
nikto vám tieto zážitky a skúsenosti, 
nakoľko ľudia s hendikepom nemajú 
také možnosti ako zdraví ľudia, 
nevezme!  
 

- Prečo si študovala na Mokroháskej 

a ako si sa o škole dozvedela? 

Na Mokrohájskej som študovala 
kvôli tomu, lebo používam invalidný 
vozík a v každej inej „zdravej“ škole 
ma odmietli prijať. Mokrohájsku 
nám odporučila jedna kamarátka 
s mamičkou, s ktorou sme chodili 
spolu cvičiť, keď sme boli malé.  
 

- Mala si na Mokrohájskej nejaký 

vzor? Ak áno, aký a prečo? 

Vzorov bolo viacero, najmä triedne 
učiteľky, na ktoré som mala naozaj 
šťastie. Každá triedna bola iná, 
niečím špecifická, čo ma vždy 
nejakým pozitívnym spôsobom 
obohatilo. Kebyže mám opisovať 
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každú jednu, boli by sme tu 
minimálne do zajtra, preto 
spomeniem iba jednu z nich, a to 
pani Šaradinovú, od ktorej môžete 
čakať prísnosť, ale aj čestnosť a 
férovosť. Je potrebné si uvedomiť, že 
bez angličtiny sa dnes človek už ani 
nepohne a vďaka jej prístupu z vás 
vedela dostať maximum (ako z 
jazykovej stránky, tak aj z 
osobnostnej) – aj to, o čom ste 
možno ani 
nedúfali či 
nevedeli, že to 
vo vás je. Vďaka 
jej prístupu a aj 
vlastnej 
systematickej 
práci, bez ktorej 
to jednoducho 
nejde, som si 
maturitu 
z angličtiny 
skutočne užila 
a s radosťou na 
ňu často 
spomínam. 
 

- Ty a šport? Vieme, že počas 

strednej si sa profesionálne 

venovala plávaniu. Ako je to teraz? 

Nielen počas strednej. Plávať som 
začala, odkedy som nastúpila na 
Mokrohájsku, čiže od prípravného 
ročníka. Avšak aktuálne už som na 
športovom dôchodku. (smiech) 
Skončila som na prelome strednej 
a vysokej školy. Iný režim dňa, iné 
všetko. Niektorí športovci zvládajú 

skĺbiť vysokú školu s tréningovým 
procesom, no mne sa to nepodarilo. 
K ukončeniu tejto dlhotrvajúcej 
kapitoly, okrem iného, prispeli aj 
osobné a zdravotné dôvody.  
 

- Spomínaš si na nejaké vtipné 

zážitky z Mokrohájskej, najmä zo 

strednej školy? 
Bože, ja si pamätám, keď sme boli 
v rámci Comeniusu v Írsku ... Celé to 

začalo veľmi netradične, 
kedy sme spali v Londýne 
na letisku, lebo nám 
meškali lietadlá. Kým 
učitelia boli z toho 
nervózni, my žiaci sme si 
to naopak moc užili. Pre 
väčšinu z nás to bol jeden 
z najsilnejších zážitkov 
daného výletu. 
Spomínam si tiež, a 
zhodou okolností to bolo 
tiež v Írsku, že sme boli 
pozrieť nejaký hrad, 
ktorý mal aj niekoľko 
vežičiek, do ktorých sa 

dalo vyjsť len po schodoch. Každý sa 
niekam rozpŕchol, no a ja som sa 
veľmi chcela dostať na tú vežičku a 
vidieť odtiaľ panorámu krajiny.  
Nakoľko viem aj niečo málo prejsť, 
využila som to a vyšla som tie 
schody, zatiaľ čo môj prázdny vozík 
zostal stáť dole. Zrazu k tomu vozíku 
príde pani zástupkyňa Ladičkovská, 
(ktorá sa zľakla) a len zvolá: „Pre 
Boha, stratili sme žiaka!“ 

Každý má možnosť sa 

uplatniť, aj ten, čo má 

nejaké postihnutie. 

Akurát  to majú 

niekoľkonásobne 

ťažšie, ako zdraví. 

 

Jadranka Marić 
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Taktiež počas môjho prvého 
rekondičného pobytu v Taliansku 
(celkovo som bola na štyroch) nás 
bolo 7 – 8 báb na izbe, čo bolo úplne 
super. A o pár izieb ďalej mali izbu 
chalani, ktorých tam bolo tiež 5 – 6, 
čiže o srandu bolo jednoznačne 
postarané (smiech). Veľmi sme si 
užili aj diskotéky, ktoré sme tam v 
určitý deň po dohode s učiteľmi 
mohli usporiadať. Vtedy sme boli 
naozaj dobrá partia, všetci sme si 
tam navzájom 
sadli. 
 

- Aký je život na 

VŠ? Aký si tam 

mala 

najzaujímavejší 

predmet?  

V mnohom iný 
ako na 
Mokrohájskej. 
Najväčší rozdiel 
je v počte ľudí v 
triede. Kým tu je v triede najviac 10-
12 žiakov, na VŠ je ich kľudne viac 
ako 50. Napr. nás bolo v prvom 
ročníku na VŠ takmer 80, z toho len 
traja boli chlapci. Zaujímavý 
predmet, na ktorý som sa tešila a 
naozaj som si ho aj užila, bol 
Braillovo písmo. 
 

- Chcela by sa späť vrátiť po štúdiu 

na našu školu ako učiteľ? 

Osobne túto možnosť nevylučujem. 
Páčilo by sa mi učiť matematiku a 
slovenský jazyk, pravdepodobne na 
prvom stupni. Aktuálne tieto dva 

predmety už vyše pol roka doučujem 
jedného 9-ročného chlapčeka. Ale 
zatiaľ nie som pevne rozhodnutá 
nastúpiť ako učiteľ a to kamkoľvek, 
nie len na Mokrohájsku.  
 

- Páčilo by sa ti, keby v školstve 

pracovalo viac mužov? 

Bolo by fajn, kebyže je aj viacej 
mužov v školstve.   

 

- Kto je tvojím učiteľským vzorom na 

VŠ a prečo? 

Je tam veľa učiteľov a 
každý vedie hodiny úplne 
inak. Spomedzi všetkých 
vnímam dvoch učiteľov za 
vzory, ich mená však 
nebudem zverejňovať. Čo 
však môžem povedať, je 
to, že obe sú prísnejšie, 
veľa vyžadujú, ale taktiež 
sa pri nich najviac 
naučíme. Obe vedú 
hodiny pomerne pútavo, 

kde prirodzene dávate pozor a 
zapájate sa. Mám pocit, že to sa len 
tak ľahko už nevidí, čo je škoda.  

 

- Aká je téma Tvojej diplomovky? 

Uf, teraz si neviem spomenúť ani na 
prvé slovo. (smiech) Aha, už viem. 
Moja téma diplomovej práce znie: 
„Problematika uplatnenia sa 
jednotlivcov s telesným postihnutím 
na trhu práce – analýza príčin 
zhoršeného prístupu 
k zamestnaniu.“ 
 

Viacero mojich 

spolužiačok sa 

vďaka dištančnému 

vyučovaniu reálne  

s človekom  

s postihnutím  

ani nestretlo. 

Jadranka Marić 
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- A ako to teda je? Majú telesne 

postihnutí možnosť sa uplatniť? 

Majú, jasné že majú. Každý má 
možnosť sa uplatniť, aj ten, čo má 
nejaké postihnutie. Akurát to majú 
niekoľkonásobne ťažšie, ako zdraví. 
 
 

- Kde by si sa chcela uplatniť Ty? 

Máš nejaký vysnívaný job? 

Zatiaľ sa len hľadám. Môžem robiť 
pomocného asistenta či špeciálneho 
pedagóga na „zdravej“ škole, ale do 
99% takýchto škôl sa nedostanem 
ani po vchodové dvere (schody, 
bariéry atď...). 
 
 

- Páči sa Ti systém VŠ štúdia? Dalo 

by sa niečo zlepšiť? 

Rozhodne by som pridala viacej 
praxe, pretože značná časť 
predmetov tvorí teóriu rôznych 
postihnutí. Posledné dva roky sme 
boli online a naša prax, ktorá bola 
tiež online, bola takmer nulová. 
Viacero mojich spolužiačok sa vďaka 
tomu reálne s človekom s 
postihnutím ani nestretlo, o 
vzácnejších chorobách ako sú napr. 
motýlie krídla, ani nehovoriac. 
 

- Ako v zdraví prežiť študijný rok 

2022/2023? 

Dostatok oddychu a dobrý time 
management, ktorý treba hlavne 
dodržiavať. Tiež si robiť si častejšie 

prestávky, napr. hodinu a pol sa učiť 
a 20 minút oddych a tak dokola. 
Radšej robiť viac kratších prestávok 
než jednu dlhú. 
 

- Ako si prežili prázdniny? S čím 

pekným, čo si prežila, sa môžeš 

podeliť s našimi čitateľmi? 

Rodič bude hovoriť, že prázdniny 
boli dlhé, zatiaľ čo každý študent a s 
vysokou pravdepodobnosťou aj 
učiteľ bude tvrdiť, že boli krátke. 
Osobne sa mi prázdniny naozaj zdali 
byť krátke, no i napriek tomu som 
mala čas dostatočne si oddýchnuť, 
spraviť poriadok v papieroch a 
takmer polovicu prázdnin stráviť s 
priateľom, s ktorým sme pochodili 
viacero miest. Zaujímavý zážitok bol 
napr. Dom na streche, ktorý sa 
nachádza pri Liptovskom Mikuláši 
(viď. fotka). Veľmi pekne bolo aj na 
vyhliadkovej veži Čajka v oblakoch, 
ktorá sa nachádza v Bojniciach.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bojnický zámok, pohľad z vyhliadkovej veže Čajka → 
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ÚSPEŠNÝ NOVÝ ŠKOLSKÝ ROK  

2022 / 2023! 


