
 

 

 

Mali ste alebo máte dni, kedy chodíte do školy 

s nechuťou? Ak áno, prečo? 

Občas sú situácie, že sa mi nechce ísť do školy. 

Súvisí to s nechuťou študentiek venovať sa štú-

diu. 

Aká bola najlepšia, príp. najvtipnejšia  odpoveď 

pri skúšaní? 

Najradšej skúšam Hájnikovu ženu od P. O. 

Hviezdoslava. Pri skúšaní tohto diela sa dozviem, 

že je to komédia, tragédia... Často je dej úplne 

zmenený a vystupujú v ňom nové postavy.   

 (poznámka redakcie: Hviezdoslav by bol na nás 

pyšný, ... iba žeby nie ) 

Čo radi robíte vo voľnom čase? 

Vo svojom voľnom čase rada oddychujem pri 

knihách, hľadám informácie k rôznym spoločen-

ským udalostiam, ktoré ma zaujímajú a  venujem 

sa homeopatii. 

Akým mottom sa v živote riadite?  

Motto vystihuje nielen samotných autorov, 

ale núti nás zamyslieť sa nad sebou, nad svojím 

životom... Rada si prečítam rôzne výroky slávnych 

ľudí, ale aj tých menej známych. Medzi mojich 

obľúbených patrí: Budha, Nikola Tesla, L. N. Tol-

stoj...  

Tí, ktorí ma poznajú bližšie, vedia, že do svojho 

života aplikujem tri základné vety.  

Prvá – Život je ako sínusoida.  

Druhá – Nemôžem zmeniť druhých ľudí, ale 

môžem zmeniť môj pohľad na nich. 

A tretia – Život je krásny.  

Máte nejakú predstavu, čo by ste chceli doká-

zať/urobiť na našej škole?  

Áno, predstavu mám. Ale ako vždy to narazí na 

stále ten istý problém – financie, ktoré v školstve 

chýbajú už roky. A dôležitá je nielen ochota uči-

teľov niečo zmeniť, ale aj samotných študentov. 

S tým úzko súvisí komunikácia, dôvera, vzájomný 

rešpekt.  

Ako vnímate našu školu z pohľadu učiteľky?  

Naša škola má svoje čaro, ktoré vyplýva z jej 

histórie.  

A čo sa týka vzdelávacieho procesu, myslím si, 

že patrí medzi tie náročnejšie, čo študentky (štu-

denti) ocenia až neskôr v praxi. Z pohľadu uči-

teľky som sa nestotožnila s vetou, ktorú v súčas-

nosti mladí ľudia často používajú: Na čo mi to 

bude? Častokrát si neuvedomujú, že sú už na 

strednej škole a s tým súvisí aj rozsah vedomostí 

a praktických zručností, ktoré by mali zvládnuť. 

Samozrejme, ak by to bolo v mojej kompetencii, 

niektoré veci by som predsa len zmenila. Ale to je 

už na širšiu diskusiu.  

Ako dlho tu už učíte a učili ste aj na iných ško-

lách?  

Prvý rok po skončení vysokej školy som začala 

učiť v základnej škole, čo bola veľmi dobrá skúse-

nosť. O rok neskôr sa mi naskytla možnosť prejsť 

na strednú školu, čo som využila a učím na našej 

škole viac ako dvadsať rokov. 

PaedDr. Eva Mazanová 

je na prvý pohľad veľmi milá, sympatická pani učiteľka 

SJL a ETV. Vždy, keď ju stretneme na chodbe, usmeje sa 

na nás. Má veľmi dobrý vzťah k študentom a zaujíma sa 

o nich.   Z  tváre jej môžeme čítať, že má rada svoju 

prácu, ale predsa sme sa pýtali:  



  

 

Spomínali ste, že sa venujete homeopatii, čo vás 

na tom fascinuje a zaujíma?  

Homeopatii sa venujem vo svojom voľnom 

čase už niekoľko rokov. Na začiatku som si mys-

lela, že je to jednoduché, ale čím sa jej venujem 

viac, zisťujem, že to také jednoduché nie je. Popri 

klasickej medicíne som hľadala nejakú alterna-

tívu v riešení zdravotných problémov. A homeo-

patia mi ju poskytla.  

Tak ako mnohé alternatívne metódy aj home-

opatia má svojich odporcov, a preto každý z nás 

by si mal vybrať to, čo mu najviac vyhovuje.  

 

Ak by ste mali možnosť, vrátili by ste sa do škol-

skej lavice ako žiačka?  

Priznám sa, že občas by som sa s vami na 

chvíľu vymenila, ale táto myšlienka sa rýchlo roz-

plynie. Keď si predstavím, že by som musela ab-

solvovať všetko znovu, tak radšej nie.  

Keďže ste učiteľkou slovenčiny, napadlo vám 

niekedy napísať knihu alebo zbierky či po-

viedky? 

S touto myšlienkou som sa zahrávala vo svo-

jich študentských časoch. Mala som zošit, kde 

som si písala básne, ale zostalo to len pri písaní 

pre moje potešenie. Ale ako sa hovorí: Nikdy ne-

hovor nikdy. 

 

 

 

Ďakujeme veľmi pekne za  príjemný rozhovor . 

Nina Holosová, Vanesa Anna Sádecká, Aneta Duchoňová z 2.B 

 


