
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pamätáte si, čím ste sa chceli stať ako dieťa? 

Asi vás nijako neprekvapím, ale učiteľkou. Často 

sme sa hrávali „na školu“, rodinám v susedstve 

som „kočíkovala deti“, zabávala ich rôznymi 

hrami. 

Aký bol váš vzťah k matematike na základnej 

a strednej škole? 

Môj vzťah k matematike bol pozitívny, rovnako 

ako ku všetkým predmetom. Patrila som k žia-

kom, ktorí nemali problém s učením. Na základ-

nej škole sa nám síce učitelia matematiky strie-

dali ako na bežiacom páse, ale všetko záviselo 

od našej snahy, usilovnosti a spôsobu, akým 

sme pristupovali k plneniu povinností. Strednú 

ekonomickú školu (terajšia obchodná akadé-

mia) som absolvovala v Martine. Matematika 

bola prirodzenou súčasťou všetkých ekonomic-

kých predmetov a jej znalosť bola nevyhnutná. 

Stáva sa vám často, že sa vám do školy nechce? 

Našťastie, nie. Aj keď situácia v posledných 

dvoch rokoch bola pomerne komplikovaná, 

plná stresu, museli sme sa prispôsobovať zme-

neným podmienkam. Do školy chodím so zmie-

šanými pocitmi vtedy, keď som zavalená povin-

nosťami, nedarí sa mi pri práci so žiakmi, necí-

tim podporu pri riešení problémov zúčastne-

ných strán. 

Máte nejaké životné motto, ktorým sa riadite? 

Mojím životným krédom je múdrosť čínskeho 

učiteľa Konfucia:  „Nerob druhým to, čo ne-

chceš, aby iní robili tebe.“ Toto pravidlo vyjad-

ruje ľudskú skúsenosť a je základom dobrých 

vzťahov v rodine, práci, medzi priateľmi, ale aj 

vo vzťahu k ľuďom, ktorých vlastne vôbec nepo-

známe a stretávame ich povedzme na ulici. 

Aký je váš skrytý talent? 

Už som uviedla, že ku všetkým predmetom som 

mala pozitívny vzťah. Okrem matematiky mi im-

ponovali jazyky. Zúčastňovala som sa rôznych 

recitačných súťaží, olympiád v cudzom jazyku. 

Priznám sa, že mojím prvotným cieľom bolo štú-

dium učiteľstva slovenského a ruského jazyka. 

Z hľadiska profesionálneho uplatnenia som 

uprednostnila prírodovedné predmety. Jazy-

kové znalosti využívam v každodennom živote, 

pri práci so žiakmi či  pri tvorbe písomností. Som 

typ človeka, ktorý preferuje systém v práci, do-

držiava pravidlá, je dochvíľny, a to isté sa sna-

žím naučiť aj svojich žiakov. 

Čo vás dokáže vytočiť? 

Iritujú ma ľudia, ktorí majú tendenciu manipu-

lovať niekoho, sú vulgárni a majú nedostatok 

sebareflexie. Neznášam zradu, klamstvo a pod-

vádzanie. 



Aké je vaše obľúbené ročné obdobie? Prečo? 

Mojím obľúbeným ročným obdobím je leto. Ho-

vorí sa, že ľudia, ktorí majú radi leto, milujú ži-

vot, aktívny životný štýl a cestovanie. Som „sl-

nečný typ“ – narodila som sa v lete, s letom sa 

spája teplo, voda, oddych. Každý ho vidí po svo-

jom, zažíva niekedy zmiešané a protirečivé, ale 

vždy silné pocity. 

Ako si predstavujete ideálnu dovolenku? 

Reálna dovolenka je taká, akú dovolí peňa-

ženka. Ideálna taká, aká existuje iba v predsta-

vách a nikdy sa nesplní. V každom prípade by 

mala byť iná, inak prežitá, ako žijeme počas ne-

dovolenkových dní v roku. S ideálnou dovolen-

kou sa spája bezstarostná atmosféra, oddych 

i poučenie zároveň. 

Aké je vaše obľúbené jedlo? 

Obľubujem stredomorskú kuchyňu – veľa zele-

niny, ryby. Mojou doménou sú polievky (okrem 

krémových a mliečnych) a rada si pochutnám 

na dobrom dezerte a zákusku. 

Ste ten typ, ktorý si radšej prečíta knihu alebo 

pozrie film? 

Veľmi rada si prečítam knihu, ktorej dej bol sfil-

movaný, a potom porovnávam, vyhodnocujem. 

Platí to aj opačne. Filmové spracovanie mi po-

skytuje vizuálny zážitok, kniha vytvára priestor 

na komplexnejšiu informáciu. 

Keby ste mali možnosť ísť na obed s nejakou 

známou osobnosťou, ktorá by to bola? 

Osobností zo sféry kultúrneho a spoločenského 

života je mnoho. Určite by som neodmietla po-

zvanie na obed s pani Emíliou Vášáryovou – fil-

movou a divadelnou herečkou, ktorá sa naro-

dila v Hornej Štubni, odkiaľ pochádzam aj ja. 

Obdivujem jej všestranné herecké majstrov-

stvo, kultivovaný rečový prejav a vystupovanie. 

Aký je váš najobľúbenejší „učiteľský“  zážitok? 

Vybrať jeden školský zážitok je pomerne ná-

ročné. Počas učiteľskej kariéry som bola niekoľ-

konásobnou triednou učiteľkou, preto by som 

určite spomenula pekné chvíle a vtipné situácie 

spojené s prípravou a priebehom niekoľkých 

stužkových slávností, nácvikom vstupných videí 

– tzv. „intra“, kde som sa dala žiakom nahovoriť 

a prezliekla som sa do kostýmov, ktoré mi vy-

brali podľa témy. K najvydarenejším určite pat-

rili situačné scénky na motívy filmu Dívka na 

koštětí, kde žiaci urobili originálnu výzdobu 

triedy, čomu prispôsobili vhodné dialógy, rekvi-

zity a navrhli fantastické kostýmy. Atmosféru 

týchto chvíľ si s obľubou pripomíname premie-

taním na spoločných pomaturitných stretnu-

tiach. 

Čo rada robíte vo voľnom čase? 

Vo voľnom čase rada čítam, sledujem zábavné 

a súťažné relácie, veľmi rada počúvam Nočné 

pyramídy v Slovenskom rozhlase, kde sú prizý-

vané významné osobnosti spoločenského a kul-

túrneho života. Okrem toho obľubujem kvety 

akéhokoľvek druhu.  

Ďakujem za rozhovor. – Mgr. A. Kamarýtová 

 

 

Ďakujeme aj my, že ste boli ochotná nám priblí-

žiť vaše myšlienky. Myslíme si, že v škole by sme 

toľko priestoru nemali. – Natália Halúsková, Sta-

nislava Pribylinová 2.B 

 

 

 

 

 


