
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Cestujete radi? Aké krajiny ste navštívili a kde sa vám najviac páčilo? 

Áno, cestujem rada. Študovala som v Turecku jeden semester, brigádovala vo Veľkej Británii, bola 

na školení v Slovinsku, vo výcvikovom tábore v Rakúsku. Rada chodím do Poľska, Čiech, Chorvátska 

a Talianska. 

2. Ktorú krajinu by ste ešte chceli navštíviť a prečo?  

Chcela by som ešte navštíviť Kanadu, lebo je tam príjemné podnebie – nemám rada veľmi horúce 

podnebie a je tam krásna príroda a národné parky, nie je tam jazyková bariéra. Ďalej by som chcela 

ísť ešte do Švajčiarska. Je tam jedna misijná spoločnosť, kde by som cez letnú dovolenku s celou 

rodinou túžila pomáhať a pracovať. 

3. Keby ste stretli svoje „ja" spred 10 rokov, čo by ste mu povedali?  

Ideš dobrým smerom. Nech ti je stále na zreteli Božie Slovo, a keď prídu skúšky a aj sklamania, je a 

bude ti to na rast a zocelenie. 

4. Aké sú vaše plány do budúcna?  

Rozšíriť našu rodinu o jedného člena, neustále sa vzdelávať, viac sa zapájať v zbore a dobročinnej 

službe. 

5. Čo vás viedlo k práci učiteľky? Vidíte sa v tomto povolaní aj naďalej?  

Prišlo to nejako samé, ako malá som sa na pani učiteľku často hrala. Bolo to takým mojím snom, aj 

keď moja mamka zo mňa chcela mať doktorku. Nakoniec som si z gymnázia dala prihlášku na učiteľ-

stvo, a keďže som chodila na evanjelické – bilingválne, tak kombinácia náboženskej výchovy a an-

glického jazyka bola pre mňa len prirodzeným pokračovaním štúdia. Tiež ma inšpirovali úžasné uči-

teľky, ktoré ma učili. 

6. Ako vnímate kolektív učiteľov? Ako sa cítite na našej škole?  

Nakoľko učím len pondelky a utorky, nemôžem sa vyjadriť k celkovému kolektívu učiteľov na škole. 

Ešte stále som ani všetkých, okrem porád ,nestretla osobne. V kontakte som hlavne iba s kolegyňami 

v kabinete. Sú veľmi nápomocné, milé a ochotné  vysvetliť mi veci, ktorým nerozumiem. Vedenie je 

ústretové a z môjho pohľadu robí veci najlepšie, ako môže. Keď stretnem aj iných kolegov na 

chodbe, väčšinou sú milí a ochotní, no stretla som sa už aj s odmeranosťou. Ale to mohlo byť iba 
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zlým dňom danej osoby. Samozrejme, že v mnohých témach sa nezhodneme, napr.  politika, nábo-

ženstvo, ale to nebráni našej spolupráci a snahe dať čo najviac našim žiakom. 

7. Ako radi trávite svoj voľný čas?  

Svoj voľný čas momentálne trávim so svojou rodinou, detičkami Timotejom (4roky) a Timkou (2 a pol 

roka), ktorí vyžadujú teraz veľa pozornosti. Tiež rada čítam, bicyklujeme sa, chodíme na minivýlety 

a túry. Rada jazdím na koni a verím, že tomu koníčku priučím aj naše deti. 

8. Keby ste boli v politike, čo by ste chceli zmeniť?  

Tak to je ťažká otázka, dobré veci by som podporovala, ktorákoľvek strana by ich navrhovala. Určite 

by som dala povinne robiť psychotesty všetkým, kto kandidujú za poslancov či na akúkoľvek vedúcu 

pozíciu, plus k tomu podrobný test všeobecného rozhľadu, histórie a diplomaciou by musel prejsť 

každý. 
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