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Úvodník
Milí čitatelia,
dovoľte mi povedať pár slov na úvod. Tento 
školský rok sa nesie v znamení osláv. Oslavu-
jeme 30 rokov našej školy, našej Alejky. V tom-
to čísle si zaspomíname na našich bývalých 
študentov, ktorí už teraz vedú dospelé životy, 
pracujú, sú plní povinností, no aj tak si našli 
chvíľku času, aby nám poskytli odpovede na 
niekoľko otázok o nich a ich živote počas štúdia 
na tejto škole. Od redaktorky a tohtoročnej 
maturantky Wejji sa dočítate o jej pocitoch na

Alejovej, jej spomienkach a zážitkoch. Naj-
mladší člen našej redakčnej rady sa podelí s 
nami o svoje pocity za polročné obdobie, ktoré 
zažil na našej škole. Taktiež sa dozviete niečo 
o súrodencoch na našej škole. Ak vás zaujíma-
jú akcie, ktoré sa konajú počas školského roka, 
jedna z našich mladších redaktoriek Erika vás o 
tom informuje. V mene celej redakcie vám pra-
jeme pohodové čítanie, kde si starší zaspomí-
najú a mladší sa dozvedia niečo nové, čo sa za 
tie roky na našej škole udialo. 

Daša, septima B

Dojmy zo školy
sme sa učili všetky predmety 
v jednej triede. Na Alejovej 
máme skoro na každý pred-
met odbornú učebňu, a preto 
sa stále sťahujeme. Na Ale-
jovej sa vyučujú aj iné pred-
mety ako na iných školách, 
napríklad robotika. Na základ-
nej škole bolo hodnotenie 
menej prísne a teraz sa treba 
viac učiť, sú to niekedy galeje. 
Baví ma šport a na tejto škole 
je okrem väčšej telocvične aj 
posilňovňa, čo sme predtým 
nemali. Na bývalej škole sme 
mali jedáleň v areáli školy, ale 
nemali sme na výber z via-
cerých jedál. Teraz si môžem 
okrem jedálne vybrať aj pes-
trejšie jedlo a hlavne je na   A-
lejke školský bufet. Mojej 
novej škole by som chcel k 
narodeninám popriať hlavne 
veľa žiakov, ktorí budú radi, že 
do nej chodia. Veľa dobrých 
učiteľov, ktorí radi učia. A aby 
sa rozvíjala a dlho vydržala.

Moja škola, Alejová, tento rok 
oslavuje tridsiate narodeniny. 
Som žiakom prímy, teda cho-
dím sem len pár mesiacov a 
dlho som rozmýšľal, čo mám 
napísať. Rozhodol som sa, 
že porovnám základnú ško-
lu s osemročným gymnázi-
om.  Chodil som do menšej 
školy a Alejka mi zo začiat-
ku pripadala ako bludisko, 
ale skoro som prišiel na to, 
kde čo je. Na základnej škole 
sme boli v triede osemnásti, 
z toho desať chlapcov a osem 
dievčat, teraz je nás tridsať a v 
prevahe sú chlapci, ktorých je 
dvadsaťtri. Aj keď je nás viac, 
nevadí, na väčšine predme-
tov sme rozdelení do dvoch 
skupín. Kolektív sme boli 
dobrý aj na základnej škole 
a trochu som sa obával, že 
tu nebudeme až taký dobrý, 
lebo som si myslel, že tu budú 
samí bifľoši. Ale nakoniec to 
tak nie je, sú tu dobrí kamará-
ti. Na predchádzajúcej škole Dalibor, príma A
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Čo mi dala a čo mi 
vzala škola za 8 rokov

Nuž, na začiatok musím použiť 
jedno klišé, ale ten čas na škole 
zbehol ako voda. Doteraz si 
pamätám na prvý deň školy 
v roku 2011; nesmelá, no pri-
pravená na nové dobrodruž-
stvá, som vstúpila cez bránu 
školy a s obdivom sa obze-
rala okolo seba. Vtedy ešte 
modré steny mi skrášľovali 
cestu do mojej novej triedy 
– prímy. Otvorila sa len jed-
na trieda, a preto som sa 
tešila, že som bola špeciálna 
a veľmi som sa tešila, že ma 
prijali práve na Alejku. Netr-
valo dlho a hneď som si našla 
najlepšiu kamarátku Soňu. 
Vedela som, že toto kamarát-
stvo bude nadlho a dnes po 
8 rokoch môžem povedať, 
že moje prímanské ja malo 
pravdu. Začo som najviac 
vďačná našej Alejke je, že som 
si tam našla najlepších kama- 
rátov na celý život. Nemôžem 
síce zabudnúť na vedomos-
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predstavenie, ktoré nám síce 
pomôže na maturite zo slo-
venského jazyka, ale zároveň 
sme si užili čas po škole spolu.
Som si istá, že tieto životné 
skúsenosti a vedomosti využi-
jem nielen na maturite, ale aj 
pri vychádzaní z dvier nášho 
druhého domova, našej školy, 
ako vyspelá sociálne zrelá by-
tosť, ktorá vstupuje do novej 
etapy svojho života už po 
strednej škole. A čo mi vzala 
škola? Určite je toho menej, 
ale predsa sa niečo nájde. 
Samozrejme, môžem pove-
dať, že škola mi vzala kopu 
času a hlavne v tomto maturit-
nom ročníku to vidím najviac. 
Učenie každý deň tak na 5 – 6 
hodín nie je žiadna lahoda, no 
predsa dúfam, že sa dočkám 
toho zlízania smotany na ma-
turitnej skúške. Síce mi škola 
dala kamarátov, no zároveň 
mi zobrala nervy, keď prišlo 
k nezhodám či už v triede, ale 
napríklad aj vo vzťahu učiteľ – 
žiak, ktoré sa koniec-koncov 
vyriešili veľmi rýchlo. Veľakrát
som zažila deň pod psa a 
domov som prišla vyčer-
paná na pokraji psychického 
zrútenia. Sú argumenty aj 
pre aj proti, no nemôžem sa 
stažovať, že som si vybra-
la práve naše gymnázium, 
kde som vyrástla a dospela z 
malého 11-ročného dievčat-
ka na mladú, skoro 19-ročnú 
dospelú ženu. Neviem si ani 
predstaviť, že by som týchto 
8 rokov strávila na inej škole 
ako na Alejovej.

ti, ktoré mi Alejová dala, veď 
kto by nechcel vedieť počítať 
príklady z jadrovej a kvan-
tovej fyziky alebo progra-
movať v Lazaruse. Napadá mi 
kopa vecí, predsa len 8 rokov 
je dlhý čas, ale pár udalostí 
mi doteraz utkvelo v pamä-
ti. Chcela by som sa naozaj 
veľmi pekne poďakovať pani 
učitelkám a pánom učiteľom, 
ktorí s nami boli na výletoch, 
nepraskli im nervy a kvôli 
nám vycestovali napríklad do 
Londýna alebo tento rok do 
Moskvy. Špeciálne „ďakujem“ 
by som chcela vysloviť našej 
pani učiteľke triednej a pani 
učiteľke Mamčakovej, ktoré 
nie sú iba našimi zdrojmi ve-
domostí v škole, ale aj „zdroj-
mi“ vľúdnej pomoci, podpory, 
pochopenia, ale aj priateľ-
stva mimo nej. Neraz sme sa 
podvečer stretli pred bránou 
Štátneho divadla a len tak 
vo voľnom čase boli pozrieť

                    Wejja, oktáva



poslednú prekážku pred vstu-
pom do reálneho života a 
my ostatní  sa s nimi týždeň 
predtým rozlúčime prajnými 
slovami a bohatým pro-
gramom. V júni, keď už bude 
mať väčšina maturantov svo-
ju skúšku za sebou a budú 
premýšľať, čo ďalej, ,,malé 
gymnázium” si užije športový 
program na počesť Dňa detí a 
celý rok ukončíme vysvedče-
niami a odmenou pre tých 
najlepších.   

Aktivity Alejky
September. Mesiac, ktorý pre 
každého študenta znamená 
začiatok nového školského 
roka a pre nás, študujúcich 
na ,,Alejke”, aj začiatok série 
rôznych podujatí.  Už koncom 
októbra si ,,malé gymnázi-
um” zatancuje na Alejáckej 
párty. V novembri zas tí starší 
uvedú medzi seba nováčikov 
na Imatrikulácii a tento me-
siac sa neobíde ani bez Mate-
matického viacboja, kde si 
precvičia rýchlosť uvažovania 
a svoje logické myslenie. Po-
sledná časť kalendárneho roka
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Erika, kvarta A

sa nesie v duchu sviatočnej 
atmosféry, triedy navštívi 
školský Mikuláš, prímy a 
sekundy v tímoch zaboju- 
jú na Vianočnej dvanástke. 
Začiatkom februára nás prí-
du navštíviť desiatky našich 
potencionálnych nových 
spolužiakov a zvyšok mesiaca 
sa nesie v romantickom du-
chu. Okrem toho, že sa navzá-
jom obdarúvame na Valentí-
na, sa usporadúva   aj Alejácka 
črievička pre všetkých ná-
dejných tanečníkov v okolí. 
Máj pre maturantov znamená
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V súrodeneckých 
šľapa  ách

boli... meh. V piatom ročníku 
som zistil, že sa dá prestúpiť 
na osemročné štúdium. Smer 
som mal jasný, musel som sa 
dostať na gymnázium za každú 
cenu. Pri výbere mi nezáležalo 
na reputácii školy, potreboval 
som hlavne zmeniť prostredie. 
K Alejovej mám priamo auto-
busový spoj a neďaleko od ško-
ly žije viacero mojich rodinných 
príbuzných. Prišlo mi to ako 
najvýhodnejšia možnosť.

L: Pôvodne som nad štúdiom 
na gymnáziu ani neuvažovala, 
napriek tomu, že som vo svojej 
triede na základnej škole patri-
la k tým nadanejším. Ako malá 
som si tak nejako vždy pred-
stavovala, že skončím základku 
a pôjdem na nejakú umeleckú 
strednú. Zmena nastala po 
tom, čo môj brat, ktorý cho-
dil na rovnakú školu len o 
ročník vyššie, odišiel na Ale-
jovú. Rodičia ma nijako ne-
tlačili, aby som tiež prestúpila 
a ja sama som si nebola istá, 
či chcem, ale nakoniec som na 
prijímačky išla. Vzali ma, a tak 
som tu.

Starší súrodenec. Dokáže mo-
tivovať/inšpirovať mladšieho? 
Pravdaže! Mladší častokrát 
chcú byť ako starší, vidia v 
nich časť seba samých. 
Na našej škole máme niekoľko 
mladších a starších súroden-
cov, ktorí si vybrali Alejku, kde 
strávia svoje stredoškolské 
roky života. Pár z nich nám 
poskytlo odpovede na dve 
otázky. Potvrdí sa pravidlo, 
že výber školy u mladšieho 
bol práve z dôvodu inšpirá-
cie od staršieho? Alebo sú to 
iba zhody náhod a mladší sa 
vydali vlastnou cestou, neov-
plyvnenou starším?

Olívia a Alex Štekláčovci

1. Prečo ste si vybrali štúdi-
um na Alejke?

O: Išla mi tam kamoška + mi 
Alejová pripomínala Hogwarts.

A: Ostatné gymnázia sa mi 
nepáčili a 34. mi ide rovno ku 
škole. 

2. Aká je vaša najlepšia 
spomienka spojená s Alejo-
vou?

O: Keď nešla voda.

A: Keď nešla elektrina.

Filip a Lenka Hake

F: Vedel som, že na základnej 
nevydržím celých deväť rokov. 
Spolužiakov som nemal rád, 
práve tak ako oni mňa a učitelia

F: Rok 2015/2016. Toho roku 
som sa dal dokopy s jednou 
mojou spolužiačkou. Ľudia ju 
nemali veľmi radi, no my sme 
si rozumeli. Konkrétnejšie to 
bude výlet do Prahy. S triedou 
sme tam boli tri alebo štyri dni, 
už nepamätám, no pamätám, 
čo sme spolu zažili. Tie dni v 
Prahe by som nazval najlepšou 
spomienkou celého života. 

L: Veľmi rada spomínam na 
záverečné ceremónie. Aj keď 
drvivej väčšine pravdepodobne 
pripadajú nudné, ja si ich uží-
vam. Je jednoducho pekné 
občas pocítiť trochu spolu-
patričnosti a možno aj hrdosť 
nad úspechmi uplynulého roka. 
Úplne najradšej mám však 
spomienky na krúžok robo-
tiky. Človek tomu venuje kopu 
času. Háda sa a baví s ostat-
nými členmi krúžku. Potom sa 
stresuje, keď nič nestíha. Pred 
súťažou v podstate vôbec nespí 
a skoro vstáva, aby stihol vlak 
niekam na druhú stranu Slo-
venska. Tam je celý deň napnutý 
a snaží sa podať čo najlepší 
výkon. A nakoniec, keď úplne 
vyčerpaný stojí na pódiu s me-
dailou na krku a ako blázon sa 
usmieva na zvyšok tímu… tak si 
povie, že to všetko stálo za to.



 án Barlak
bola za tým, že aj mne prišla 
pozvánka do letného mate-
matického tábora, čo bola 
silne formujúca skúsenosť v 
mnohých smeroch. Tam som 
spoznal jedno dievča, ktoré 
som chcel vídavať. Musel som 
teda chodievať na sústrede-
nia, keďže nebola z Košíc. Za 
to veľmi obom ďakujem, pre-
tože mi to otvorilo dvere k 
množstvu zaujímavých ľudí a 
do istej miery mi to pomohlo 
spoznať samého seba. Inými 
slovami, ktovie, čo by zo mňa 
bolo, nebyť éry korešpon-
denčných seminárov.

5. Čo ste vyštudovali, kde 
v súčasnosti pôsobíte, aké 
úspechy    ste    doteraz  do-
siahli a aké sú vaše vízie do 
budúcnosti?
Vyštudoval som odbor eko-
nomická a finančná mate-
matika na Fakulte mate-
matiky, fyziky a informatiky v 
Bratislave. 

6. Čo by ste na základe vašej 
vlastnej životnej skúsenosti 
odkázali terajším študen-
tom?
Milí študenti, predstavte si, 
že máte 35 rokov, ako ja. Boli 
všetky predmety hodné vašej 
dôslednosti a času? Každý 
to vníma samozrejme inak, 
ale ak by som mohol vrátiť 
čas, tak ja osobne (s mojimi 
záujmami) sa dôkladne a poc-
tivo učím iba matematiku, an-
gličtinu,   nemčinu   a  progra-
movanie. V čase, keď som na 
Alejovej študoval ja, sme mali 
pocit, že je to gymnázium so 
zameraním na slovenčinu. 

1. V ktorých rokoch ste štu-
dovali na škole a kto bol 
vaším triednym učiteľom?
Ak som to dobre zrátal, tak na 
Alejovej som strávil roky 1994 
až 2002. Triedni učitelia boli 
asi dvaja: p. Fröhlichová a p. 
Macko.

2. Ktoré boli vaše obľúbené 
predmety?
Pravdupovediac, obľúbené 
predmety som v tom čase 
veľmi nemal. V detstve som 
veľa času trávil u babky v 
knižnici. Bolo tam toľko zau-
jímavého, no chuť objavovať 
a dozvedieť sa niečo nové u 
mňa škola, bohužiaľ, takmer 
úplne zabila. Neskôr na uni-
verzite sa to zmenilo a teraz 
po rokoch sa moja chuť obja-
vovať znásobila. Je možné, že 
to ovplyvnil aj faktor zaväzu-
júcej povinnosti zohľadňovať 
aj predmety, o ktoré som ne-
mal záujem a ja nerád robím 
veci nasilu. Dnes sa cítim o-
mnoho slobodnejšie.

3. Aké záujmy prevládali u 
vás počas stredoškolského 
štúdia?
Rád som hral futbal, bicyk-
loval, nudil sa pri telke alebo 
sedel pri počítači.

4. Zapájali ste sa do 
práce školského časo-
pisu, školského rozhla-
su, prípadne ste mali 
umelecké sklony a pokúsili 
sa o prvotiny svojej vlastnej 
tvorby?
Dobrovoľne som sa zapojil iba 
do matematických seminárov. 
Myslím, že p. Vavrinčíková

Dodnes túto nerovnováhu 
vnímam ako dosť nešťast-
né mrhanie potenciálom 
mladých ľudí. Takže vám 
úprimne odporúčam, aby ste 
robili to, čo vás zaujíma, ob-
javovali a nenechali si nikým 
vziať motiváciu rásť. A všet-
kým vám odporúčam vyces-
tovať do zahraničia, nielen 
ako turisti, ale aj odborne. 
Len tam potom úplne všet-
ci nezostaňte. Zvyšok si po-
vieme možno raz pri pive. 
Samozrejme, až po dovŕšení 
18 a s mierou.  
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Mate   Tvrdoň
vonku s kamarátmi si zahrať, 
alebo si vychutnať zápas v tel-
ke.

4. Zapájali ste sa do 
práce školského časopi-
su, školského rozhlasu, 
prípadne ste mali umelecké 
sklony a pokúsili sa o pr-
votiny svojej vlastnej tvor-
by?
Nie, nikdy som nebol neja-
ko umelecky nadaný, a pre-
to som sa nesnažil ísť proti 
prírode. Navyše, popri mojich 
ostatných aktivitách mi na to 
poriadne ani neostával čas.

5. Čo ste vyštudovali, kde 
v súčasnosti pôsobíte, 
aké úspechy ste doteraz 
dosiahli a aké sú vaše vízie 
do budúcnosti?
Po skončení gymnázia som 
pokračoval v štúdiu na Tech-
nickej univerzite v Košiciach 
(Ekonomická fakulta), kde 
som ťažil z matematických 

1. V ktorých rokoch ste štu-
dovali na škole a kto bol 
vaším triednym učiteľom?
Na Alejke som študoval v 
rokoch 2004 – 2012 a našou 
triednou učiteľkou bola prvé 
dva roky (príma, sekunda) p. 
Nicol Nehilová a od tercie p. 
Anna Ihnatková.

2. Ktoré boli vaše obľúbené 
predmety? 
Najradšej som mal mate-
matiku a keďže sme boli mate-
matická trieda, mali sme 
jej dosť (zdá sa mi, že 6h do 
týždňa + 2h seminárov v sep-
time a v oktáve). Takisto som 
mal veľmi rád hodiny an-
gličtiny a francúzštiny, čo sa 
prejavilo aj na tom, že som 
nakoniec z týchto všetkých 
predmetov aj maturoval. „Ne-
hodnotené” hodiny telesnej 
výchovy som mal taktiež rád, 
no a kto by sa netešil na tried-
nicke hodiny – nebolo potreb-
né sa na ne učiť a často nás 
poslali skôr domov.  (A ak sa 
dá, rád by som takto špeciálne 
pozdravil p. Janku Králikovú a 
p. Veroniku Kladekovú :) )

3. Aké záujmy prevládali u 
vás počas stredoškolského 
štúdia?
Popri škole som sa aktívne 
venoval vodnému pólu s 
tréningami na každoden-
nej báze (a istú periódu aj 
dvojfázovo ráno-večer), čo 
mi zaberalo dosť veľa času. 
Taktiež som chodil aj do jazy-
kovej školy (keďže angličtiny 
nikdy nie je dostatok). Ku kon-
cu štúdia som sa postupne 
stal fanúšikom futbalu, či už

základov z Alejky. Na 
fakulte som sa zapísal aj 
do francúzskeho programu 
a získal dvojitý sloven-
sko-francúzsky bakalársky 
diplom. Potom som 
pokračoval v inžinierskom 
štúdiu na Ekonomickej 
fakulte, ktoré som ukončil v 
roku 2017. A keďže mi školy 
nestačilo, vycestoval som do 
Francúzska, kde som minulý 
rok ukončil ďalšie inžinierske 
štúdium (Digitálne stratégie) 
na Université de Nice. Po-
darilo sa, našiel som si tu aj 
prácu a rozhodol sa odštar-
tovať svoju kariéru vo FR. 
Pracujem pre medzinárodnú 
IT firmu na podpornej pozícii 
pre projektový manažment 
a využívam vedomosti zo 
všetkých mojich obľúbených 
predmetov z Alejky: mate-
matiku (keďže pracujem aj 
s financiami), francúzštinu 
(keďže žijem vo Francúzsku) a 
aj angličtinu (jazyk na komu-
nikáciu s klientmi). Úprimne, 
neviem kde ma život v budúc-
nosti zaveje, ale nateraz tu 
plánujem ostať a získať kva-
litné pracovné skúsenosti.

6. Čo by ste na základe vašej 
vlastnej životnej skúsenosti 
odkázali terajším študen-
tom?
Študujte a robte to, čo 
vás baví a napĺňa. Samo-
zrejme, že občas je potreb-
né aj „pretrpieť” určité veci, 
ktoré sa vám nepáčia, resp. 
ich nemáte radi, ale ak budete 
rozvíjať a pracovať na svojich 
silných stránkach, nakoniec 
môžete dosiahnuť veľa :)
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Zuzana 
Tvrdoňová

kov. Na magisterskom štúdiu 
som vďaka medzinárod-
nému programu Economics 
of Globalisation and Europe-
an Integration taktiež mala 
možnosť prežiť 3 mesiace vo 
francúzskom Lille a ďalšie 
3 v belgických Antverpách. 
Po návrate do Prahy som sa 
rozhodla popri dokončovaní 
inžinierskeho štúdia zapraco-
vať aj na manažérskom titule 
MBA, ktorý je organizovaný v 
spolupráci s francúzskou uni-
verzitou v Lyone. Popri štúdiu 
sa ešte venujem vzdelávacím 
projektom – Modelom 
Európskej únie a som zástup-
com Modelu EU v Štrasbur-
gu (MEUS 2019) na Slovensku 
a v Českej republike. Vďaka
drahocenným skúsenos-
tiam získanými štúdiom v za-
hraničí som dostala pracovnú

Čas letí ako voda a v lete 
to bude už neuveriteľných 
5 rokov, čo som opustila 
Alejku. Stále si živo spomínam 
na trávenie prestávok na chod-
bách, vilomeniny spolužia-
kov či hodiny s množstvom 
informácií, ktoré sa nám nie 
vždy zdali zaujímavé. Keďže 
mojimi najobľúbenejšími 
predmetmi boli matemati-
ka a cudzie jazyky (angličti-
na, francúzština), rozhodla 
som sa započať svoju život-
nú cestu štúdiom na Vysokej 
škole ekonomickej v Prahe. 
Začala som štúdiom diploma-
cie, no po získaní bakalárske-
ho titulu som sa rozhodla 
ďalej venovať ekonómii. Už 
počas prvých troch rokov 
štúdia som mala príležitosť 
prežiť semester za oceánom 
a nezabudnuteľných zážit-

ponuku z medzinárodnej 
spoločnosti Johnson&John-
son, kde od februára začí-
nam pracovať. Nič z toho by 
však nebolo možné bez kva-
litného základu získaného na 
Alejke. Ak by som vám mala 
dať jednu skromnú radu na 
základe toho, čo trošku ľutu-
jem z môjho stredoškolského 
a vysokoškolského štúdia, 
znela by nasledovne: Skú-
šajte, zapájajte sa, buďte ak-
tívni, hľadajte nové možnosti, 
vzdelávajte sa a NEBOJTE SA! 
Zapojte sa do krúžkov a štu-
dentských spolkov už teraz. 
Získate nielen prínosné skúse-
nosti, ale aj skvelé priateľ-
stvá a kontakty. A aj keď ešte 
nepoznáte teraz svoju cestu a 
neviete, čomu by ste sa chceli 
venovať, nezistíte to, ak ne-
preskúmate nové príležitosti. 
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Martin Blicha

3. Ako vás pripravilo 
Gymnázium Alejová na 
ďalšie štúdium a celkovo do 
života?
Mňa osobne pripravilo naše 
gymnázium veľmi dobre na 
ďalšie štúdium, na čom má 
hlavnú zásluhu predovšetkým 
výuka matematiky a následne 
angličtiny. Čo sa hodí človeku 
do ďalšieho štúdia a života 
je veľmi individuálne, ale an-
gličtina je dnes dôležitá pre 
každého.

4. Ak by ste mohli poradiť 
svojmu o 10 – 15 rokov 
mladšiemu ja, ako by ste 
prežili študentský život na 
Gymnáziu Alejová? Zmenili 
by ste niečo?
Ak by išlo len o študentský 
život, tak pár vecí by som 
svojmu mladšiemu ja po-
radil zmeniť, ale to si, s dovo-
lením, nechám pre seba :) 
Na druhej strane, všetko, čo 
som prežil, ma priviedlo do 
súčasného bodu v mojom 
živote a to by som nechcel

1. Aká je vaša úplne prvá 
spomienka spojená s 
Gymnáziom Alejová?
Prvú spomienku spojenú pria-
mo so štúdiom na Alejovej si, 
bohužiaľ, nevybavím. Viac si 
pamätám ten pocit, keď sme 
sa mali vo štvrtom ročníku na 
základnej škole rozhodovať 
ako ďalej, tak ja som sa veľmi 
chcel dostať na Alejovú, pre-
dovšetkým preto, že tam už 
študoval starší brat :)  

2. Čo hodnotíme ako 
najcennejšie v súvislosti so 
štúdiom na našom gymná-
ziu?
Za najcennejšie považu-
jem dve veci: Po prvé, výuka 
matematiky. Nemôžem hovo-
riť za iných, ale pre mňa mala 
výuka matematiky pod ve-
dením RNDr. Beáty Vavrinčí-
kovej obrovský prínos. Jed-
nak som sa toho naozaj veľa 
naučil, ale predovšetkým ma 
to naučilo istej forme mysle-
nia, ktoré bolo potrebné pre 
moje ďalšie štúdium, na ktoré 
sa spolieham doteraz a som 
za to veľmi vďačný. Po druhé, 
čo bolo ešte dôležitejšie, bol 
kolektív ľudí, s ktorými som 
chodil do školy. Myslím si, 
že školské prostredie člove-
ka v tomto veku výrazne 
formuje a ja som mal veľké 
šťastie na ľudí, s ktorými
som trávil tento čas. Spolu s 
niektorými spolužiakmi sme, v 
dobrom slova zmysle, súťažili, 
čo ma nútilo neustále na sebe 
pracovať a zlepšovať sa. Aj to 
mi určite pomohlo dostať sa 
tam, kde som dnes.
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meniť, s tým som spokojný.

5. Ako spomínate na svojich 
spolužiakov a pedagógov? 
Zostali  ste s niektorými z 
nich v kontakte?
V drvivej väčšine spomínam 
na spolužiakov a pedagógov 
v dobrom. S pedagógmi som 
v kontakte neostal, ale s niek-
torými spolužiakmi áno, aj 
keď je to ťažké, keď človek žije 
v inom meste či dokonca v 
inom štáte. Ale keď je príleži-
tosť, vždy sa snažíme stretnúť. 
Je príjemne si zaspomínať na 
školské časy, ale zároveň pri 
každom stretnutí zisťujem, že 
tak ako na gymnáziu, tak aj 
teraz sa stále mám od svojich 
(bývalých) spolužiakov čo učiť.

Mgr. Martin Blicha, oktáva – 
maturitný ročník 2006/2007. 
Momentálne PhD. štúdium 
využívané na Karlovej Univer-
zite v Prahe a na Univerzite v 
Lugane vo Švajčiarsku (Uni-
versità della Svizzera italiana).



Dušan Blicha
som sa študovať chémiu na 
UPJŠ v Košiciach a čo sa týka 
matematiky, tak som mal lep-
šie základy a vedomosti ako 
iní študenti, ktorí nechodili na 
naše gymnázium. Do života 
mi to dalo všeobecný prehľad, 
ale myslím si, že nás škola po-
riadne nepripraví do života.

4. Ak by ste mohli poradiť 
svojmu o 10 – 15 rokov 
mladšiemu ja, ako by ste 
prežili študentský život na 
Gymnáziu Alejová? Zmenili 
by ste niečo?
Poradil by som im, aby sa viac 
venovali angličtine, prípadne 
inému jazyku a cestovali. 
Inak si myslím, že som ten 
čas strávil najlepšie, ako som 
vtedy vedel.

5. Ako spomínate na svojich 
spolužiakov a pedagógov? 
Zostali ste s niektorými z 
nich v kontakte?
Na pedagógov spomínam v 
dobrom, alebo s úsmevom. 
Niektorí mi dali viac, či už po 
ľudskej, alebo vedomostnej 
stránke. Čo sa týka spolužia-
kov, som rád, že sme sa 
dokázali stretnúť cez vianočné 
sviatky a zistil som, čo je nové 
v ich živote. S niektorými z 
nich som stále v kontakte a 
máme veľmi dobré vzťahy.

Mgr. Dušan Blicha, štúdium na 
Gymnáziu Alejová ukončené v 
šk. roku 2010/2011 
t. č. Digitisation Administra-
tor, Nový Zéland

1. Aká je vaša úplne prvá 
spomienka spojená s 
Gymnáziom Alejová?
Moja prvá spomienka je na 
prijímacie skúšky. Pamätám 
si, že som sedel v triede vza-
du, a že som mal dobrý pocit 
po teste z matematiky a psy-
chologických testoch, a že cez 
prestávku sa na nás prišli po-
zrieť nejakí starší žiaci.

2. Čo hodnotíte ako najcen-
nejšie v súvislosti so štúdi-
om na našom gymnáziu?
Najcennejším sú pre mňa 
priateľstvá, ktoré som počas 
týchto 8 rokov nadobudol s 
niektorými spolužiakmi.

3. Ako vás pripravilo 
Gymnázium Alejová na 
ďalšie štúdium a celkovo do 
života?
Počas štúdia ma bavila 
matematika, ale neskôr som 
sa jej presýtil a viac ma zaujali 
biológia a chémia. Rozhodol
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Peter Diko
spravil som si súbežne s 
vysokou školou aj konzer-
vatórium – hru na klasickej 
gitare) a neskôr som sa za-
meral na ekonómiu. Čo by ste 
v našej niekdajšej triede určite 
našli v hojnosti, bol hudobný 
talent – hovorí sa, že ten ide 
ruka v ruke s matematickým 
myslením – minimálne polovi-
ca triedy vedela hrať na gi-
tare a zvyšok aspoň na neja-
kom bicom nástroji. Mali sme 
dokonca dve fungujúce roc-
kové kapely, ktoré hrávali na 
školskej diskotéke alebo hoci 
len v improvizovanom kon-
certnom prostredí cez veľkú 
prestávku v tzv. Corner Clube 
– teda v rohu našej triedy – 
ale s náležitou reklamnou 

Ako som nedávno čítal 
v rozhovore s Petrom 
Kolesárom v jednom z pre-
došlých čísel časopisu XY, 
pocit, akoby poslednýkrát 
prešiel bránami našej školy 
len nedávno, je rovnaký aj u 
mňa. V istom zmysle, aj keď sa 
nepoznáme, nás všetkých, aj s 
vami, súčasnými žiakmi školy, 
niečo spája.  Sedeli sme v tých 
istých triedach, kde sedíte 
vy, písali sme možno na tie 
isté tabule, ale hlavne – učili 
nás tí istí profesori ako vás. 
Doba bola ale pred tridsiatimi 
rokmi celkom iná ako dnes. 
Asi len z dejepisu si budete 
pamätať, že rok 1989 bol re-
volučný rok, keď začínala písať 
históriu aj naša škola a naša 
trieda. Mal som to privilégium 
patriť k prvej triede otvorenej 
na našom gymnáziu, vtedy 
ešte v budove na Námestí 
Laca Novomestského, aj keď 
ja som sa pridal až v ter-
cii, keď sme sa už po prvých 
mesiacoch školského roka 
1990/1991 presťahovali do 
terajšej budovy. K mate-
matike ma priviedla práve vaša 
terajšia zástupkyňa riaditeľa 
RNDr. Beáta Vavrinčíková, 
ktorá vtedy ako mladé, veľmi 
sympatické dievča viedla na 
mojej základnej škole mate-
matický krúžok. Keď sa ob-
zriem späť na našu triedu so 
zameraním na matematiku a 
mojich spolužiakov, našli by 
ste medzi nimi niekoľko naozaj 
nadaných matematikov. Ja 
sám som matematiku vyštu-
doval na vysokej škole (keďže 
som nebol výhradne mate-
matik a rád som sa flákal, 
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produkciou po chodbách 
školy. Nedá mi nespomenúť 
vtedajšieho zástupcu ria-
diteľa, ktorý nám dal povole-
nie cvičiť po vyučovaní v našich 
triedach a ako nás nešťastná 
pani vrátnička „prichytila” a 
chcela si to okamžite vyjasniť 
v riaditeľni, na čo som poho-
tovo reagoval „...no, to by bolo 
najlepšie”, tak zarazená necha-
la celú vec plávať. Nie vždy sme 
ale obišli takto hladko a keď 
sme cez prestávku vystrájali 
v triede (bežné chlapčenské 
šarvátky, nad ktorými naše 
oveľa zrelšie spolužiačky 
len krútili hlavami), naši do-
zorujúci profesori nám to 
len tak nenechali prepiecť. 
Každý to riešil svojím štýlom. 



priznal telesnú výchovu. Čo 
si budeme hovoriť, na škole 
všetko to učenie príde ako 
nesmierna otrava. Až neskôr 
som v živote prišiel na to, ako 
veľa toho do nás naši skvelí 
učitelia napriek našej odol-
nosti nezištne dostali a 
častokrát si pri tápaní v tej či 
onej téme na wikipédii uve-
domujem, ako zle som urobil, 
keď som nedával na hodinách 
pozor. Hoci práve učenie (a už 
vôbec nie známky) nie je na 
škole to najdôležitejšie, ale to, 
na čo budete najviac spomínať.  
Neskôr po vysokej škole som 
odišiel študovať do Španiel-
ska doktorát z ekonómie a po 
úspešnom skončení vyučoval 
financie a poisťovníctvo na 
magisterskom aj postgraduál-
nom štúdiu univerzity Karla 
III. v Madride. Odtiaľ som sa 
opäť zblížil, napriek vzdiale-
nosti od Slovenska, s niek-
torými mojimi bývalými 
spolužiakmi z Alejky a uve-
domil si, že priateľstvá 
zo školských lavíc sú tie, 
ktoré pretrvajú na celý ži-
vot. Znie to síce ako klišé, ale 
priateľstvá (a lásky) je to, čo je 
v živote najdôležitejšie. Mo-
mentálne pracujem v profesii 
aktuára v spoločnosti Allianz 
v nemeckom Mníchove, keď 
som predtým prerušil kariéru 

nádejného vedca, aby som sa  
venoval práci v poisťovniach a 
v poradenstve v Španielsku a 
v Írsku. Aj keď o dňoch, kedy 
sa konečne stanem nezávis-
lým a začnem zarábať, som vo 
vašom veku často sníval, dnes 
si uvedomujem, že obyčajný 
deň v práci je častokrát me-
nej zaujímavý, ako tá najnud-
nejšia hodina na škole. Prečo? 
Na to raz prídete aj vy sami.
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Kým autoritatívny zástup-
ca nás predvolal k riaditeľovi 
a dostali sme pokarhanie 
(čo bola predbrána dvojky 
zo správania), na čo sme 
boli neskôr veľmi hrdí; tak 
slovenčinár nás vyťahal za uši, 
na najbližšej hodine nás vyvo-
lal odpovedať a porozdával 
štvorky, päťky, ktoré potom lo-
mil jednotkami, keď ho prešla 
na ďalší týždeň zlosť: „Peter, 
čo to tu máte za päťku, to bola 
z afektu, poďte si to opraviť.” 
Historiek z našich lavíc by 
bolo veľa, ale počítam s tým, 
že aj vy už máte na rováši svo-
je. Tak to má byť. Určite si ale 
musím pripomenúť ako jed-
ného dňa vyrušila našu tried-
nu RNDr. Máriu Velebnú na 
jednej z jej nezabudnuteľných 
hodín matematiky naša pro-
fesorka informatiky a vypýta-
la si na chvíľku spolužiaka, 
čo sa najviac rozumel „do 
počítačov” kvôli niečomu 
súrnemu. Ten nám potom 
cez prestávku vysvetľoval, 
že našej pani profesorke za-
mrzla na PCčku hra Scorch. 
Tiež nezabudnem na spolužia-
ka, ktorý, keď bol raz vyvolaný 
k tabuli rátať integrál, namietal 
existenciálnou otázkou: „Ale 
načo??” Ak by ste sa ma pýta-
li na najobľúbenejší predmet, 
asi s čistým svedomím by som



Katarína 
Duffeková

Dudáš a na pani učiteľku Suši-
lovú, ktorá ma učila mate-
matiku. Keď okúsite mento-
rovanie od takých ľudí, zistíte, 
že rozdiel medzi učiteľom a 
pedagógom je obrovský. 
Učiteľom môže byť každý... ale 
pedagóg v sebe má pridanú 
hodnotu prirodzeného reš-
pektu, zvedavosti a empatie. 
To sa nedá naučiť, to musíte 
mať v sebe.

3. Zapájali ste sa do 
práce školského časo-
pisu, školského rozhla-
su, prípadne ste mali 
umelecké sklony a pokúsili 
sa o prvotiny svojej vlastnej 
tvorby?
Počas štúdia som pomáhala 
pracovať na školskom časo-
pise. Hlavne potom, čo začala 
na gymnáziu pracovať moja 
mamka, pani učiteľka Duf-
feková. Vtedy sa volal časo-
pis inak, ako teraz, aj obsah 
a grafika vyzerali inak. Som 
veľmi rada, ktorým smerom 
sa to posunulo a ako dnes 
časopis vyzerá. Som veľmi 
rada, že sa nájdu stále ľudia, 
ktorí sú ochotní vo svojom 
voľnom čase robiť takéto čin-
nosti. Častokrát to je veľmi 
nedocenená práca, pre-
tože kritizovať a mudrovať 
vie každý. Časopis tvoril ale 
asi najmenej z mojej činno-
sti, ktorú som počas štúdia 
vykonávala. Pomáhala som 
s moderovaním niektorých 

1. V ktorých rokoch ste štu-
dovali na škole a kto bol 
vaším triednym učiteľom?
Na Alejke som študovala 
od roku 2004 do roku 2012. 
Najprv bola mojou triednou 
pani učiteľkou RNDr. Nicol 
Nehilová, ktorá však po dvoch 
rokoch odišla do rodičovskú 
dovolenku. Následne nás pre-
brala (a až do oktávy „cepova-
la“) RNDr. Anna Ihnatková. 
Vďaka jej tvrdej ruke sme 
boli celkom slušný ročník, 
až na pár výnimiek, ale to 
bolo asi v každej triede. Uči-
la nás chémiu a s úsmevom 
na perách spomínam na jej 
výčitku „väčšie bĺšky píš na tú 
tabuľu“.

2. Ktoré boli vaše obľúbené 
predmety?
Neviem spätne vyprofilovať, 
ktoré to boli, viac ma asi bavi-
li humanitné vedy... Viem, že 
som nemala rada telesnú. 
Veľa predmetov som mala 
rada aj vďaka tomu, kto ma 
ich učil. Prvé štyri roky som 
nenávidela dejepis, zmeni-
lo sa to až s príchodom pani 
učiteľky Kurcinovej (vtedy 
ešte Onoferovej). Podobne 
za moje súčasné vedomosti z 
angličtiny môžem byť vďačná 
tvrdému ale férovému prístu-
pu pani učiteľky Kovácsovej.
Z vyučujúcich, ktorí už na 
škole neučia, určite veľmi rada 
spomínam na slovenský jazyk 
v sexte, kedy ma učil pán učiteľ
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Alejáckych párty a tiež som už 
počas školy pomáhala s orga-
nizovaním Debatiády, neskôr 
som pôsobila aj ako rozhod-
kyňa a popri tom som sa 
venovala aj debatovaniu ako 
takému. Jednoznačne som sa 
teda nenudila.

4. Čo ste vyštudovali, kde 
v súčasnosti pôsobíte, aké 
úspechy         ste            doteraz 
dosiahli a aké sú vaše vízie 
do budúcnosti?
Momentálne ešte stále študu-
jem – doktorandské štúdium 
na Univerzite Pavla Jozefa 
Šafárika v Košiciach. Vďaka 
mojej činnosti na gymnáziu 
som sa rozhodla pre štúdium 
politológie a aj keď vám po-
vedia, že politológov je veľa, 
neverte im... Každý rok nás 
končí iba približne stovka a 
počty klesajú. Odbor je to 
nesmierne fascinujúci, pre-
tože sa tam naučíte všetko 
možné o tom, ako (ne)fungu-
je svet, ako by mal fungovať. 
Je to prienik sociológie, psy-
chológie, ekonomiky i me-
dzinárodných vzťahov  a ďalších 
odborov, takže človek má pre-
hľad v širokej škále oblasti 

5. Čo by ste na základe vašej 
vlastnej životnej skúsenosti 
odkázali terajším študen-
tom?
Pokora je jedna z najdôleži-
tejších cností, aké môže človek 
mať. A ak o tom pochybujete, 
tak tej pokory nemáte dosť.
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Veronika 
Habalová

ja na nich spomínam už iba 
v dobrom. Na základe mojej 
skúsenosti by som tým, ktorí 
sú podobne nerozhodní, ako 
som bola ja, odkázala, nech 
si nerobia ťažkú hlavu z toho, 
ak na prvýkrát netrafia ten 
správny odbor na výške. Ne-
treba sa báť vyskúšať niečo 
iné, pracovný život si vás 
počká a od hladu vás umrieť

Na Alejke som študovala v 
rokoch 2002 – 2010. Najprv 
bola mojou triednou učiteľ-
kou pani Rambousková, 
potom pani Sakmárová. 
Najviac som sa tešila z 
hodín francúzštiny a náuky 
o spoločnosti. Po škole som 
chodievala na výtvarnú, 
víkendy a časť leta som trávi-
la na skautských akciách. 
Po skončení strednej som 
ešte nemala úplne jasno v 
tom, čo by ma okrem ume-
nia mohlo baviť, tak som po 
neúspešných talentovkách na 
dizajn skončila na bratislavskej 
Univerzite Komenského ako 
študentka politológie (špe-
cializácia Európske štúdiá). 
Bakalárske štúdium v tom-
to odbore ma nenapĺňalo z 
pre mňa šokujúceho dôvodu 
- začala mi chýbať matemati-
ka. Na magistra som si preto 
okrem medzinárodných vzťa-
hov podala prihlášku aj na 
ekonómiu na pražskej Kar-
lovke. Nakoniec som zdarne 
dobojovala obe, ale bolo to 
napínavé. Teraz pracujem ako 
analytička na Inštitúte pôdo-
hospodárskej politiky na Mi-
nisterstve pôdohospodár-
stva a rozvoja vidieka. Mojím 
plánom je aj v budúcnosti sa 
venovať ekonómii, ideálne vo 
verejnom sektore, nech mám 
z toho dobrý pocit. Súčasným 
študentom Alejky by som 
zaželala, nech si poriadne uži-
jú stredoškolské časy, pretože
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nenechajú. A tým, ktorí už 
odbor majú vybratý, by som 
poradila, aby si dali tú náma-
hu a podľa rebríčkov zistili, 
ktorá fakulta (či inštitút) je 
špičkou v danom odbore. Z 
mojej skúsenosti mi vyply-
nulo, že čím kvalitnejšia in-
štitúcia, tým ochotnejší a prí-
jemnejší vyučujúci.



Lucia  aničková
4. Ak by ste mohli poradiť 
svojmu o 10 – 15 rokov 
mladšiemu ja, ako by ste 
prežili študentský život na 
Gymnáziu Alejová? Zmenili 
by ste niečo? 
Snažila by som sa lepšie naučiť 
sa francúzštinu. Nie len dosť 
dobre na to, aby som spravila
písomky, ale tak, aby som 
tým jazykom naozaj hovorila. 
Je škoda, že si z francúzštiny 
dnes už nič nepamätám, bolo 
by pekné poznať o jeden cudzí 
jazyk viac.

5. Ako spomínate na svojich 
spolužiakov a pedagógov? 
Zostali ste s niektorými z 
nich v kontakte? 
S bývalými spolužiakmi sa 
občas stretávam na stretáv-
kach po rokoch. Väčšina sa 
rozpŕchla do sveta, ale s nie-
koľkými som ešte v kontakte 
aspoň cez Facebook. Nie-
ktorých učiteľov som ešte 
občas šla navštíviť, ale v pos-
ledných rokoch na to už ne-
jako nie je čas. Preto by som 
aspoň na tomto mieste chcela 
pozdraviť svoju bývalú triednu 
pani Kovácsovú (boli ste super 
triedna!) a pani Vavrinčíkovú 
(veľa ľudí si myslelo, že mi 
šibe, keď chcem študovať ma-
tiku. Vy nie. Vďaka.)

RNDr. Lucia Janíčková, 
štúdium na Gymnáziu Ale-
jová  ukončené v šk. roku 
2009/2010, t. č. študentka 
posledného ročníka  dokto-
randského štúdia v odbore 
Diskrétna matematika na 
Prírodovedeckej fakulte Uni-
verzity P. J. Šafárika.

matematiky, ktorí vedeli, ako 
učiť.

3. Ako vás pripravilo 
Gymnázium Alejová na 
ďalšie štúdium a celkovo do 
života?
Práve tým, že na gymnáziách 
sa učí asi tak všetko – mohla 
som si vybrať hocijaké ďalšie 
štúdium a mala som aspoň 
nejaké vedomosti v danom 
smere. Výborný základ 
matematiky a angličtiny sa mi 
obzvlášť zišiel.
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1. Aká je vaša úplne prvá 
spomienka spojená s 
Gymnáziom Alejová?
Príhovor riaditeľa na začiat-
ku prvého ročníka, z ktorého 
si pamätám len to, aký bol 
dlhý.:)

2. Čo hodnotíme ako 
najcennejšie v súvislosti so 
štúdiom na našom gymná-
ziu? 
To, že mi poskytlo 
dobrý základ všeobecných 
znalostí a že som mala 
šťastie na dobrých učiteľov 



no málo vecí sme do-
tiahli do konca a dosiahnuť ne-
jaký progres bolo veľmi ťažké. 
Taktiež som bola prizvaná do 
redakcie školského časopisu s 
odôvodnením pre mňa doter-
az nepochopeným „ty by si sa 
na to hodila”. Tak teda som to 
zobrala, prečo nie? K písaniu 
som mala vždy kladný vzťah, 
vymýšľala som rôzne príbehy 
ešte na základnej s tým, že to 
potom moji učitelia posielali 

ďalej, no nikdy som za to nič 
nedostala alebo nevyhrala. To 
ma ale neodradilo, písanie ma 
aj tak bavilo a baví aj doteraz. 
Taktiež som mala možnosť 
byť v žiackej školskej rade 

a dokonca aj v rade školy ako 
zástupca žiakov. Úprimne, 
vtedy som prvýkrát pocíti-
la, akú dôveru majú vo mne 
ľudia, a že sa musím snažiť 
prezentovať sa čo najlepšie. 
Takéto „šoky” sú podľa mňa 
najlepšie, človek sa naozaj 
veľa naučí. V súčasnosti som 
druháčkou na Prírodove-
deckej fakulte Univerzity
Komenského v Bratislave, 
kde študujem biológiu, ve-
decký smer. Môj doteraz 
najväčší úspech bol dostať 
sa na stáž k docentovi Petro-
vi Celecovi, s ktorým som 
zhodou náhod aj robila jeden 
rozhovor, ktorý sme uve-
rejnili ešte za mojich dávnych 
čias v školskom časopise; je 
to celkom vtipný príbeh. Moja 
najväčšia vízia je doštudovať, 
robiť to, čo ma baví, pomáhať 
ľuďom a nevzdať sa snov, lebo 
tie sa plnia každý deň. Te-
rajším    študentom   by   som 
chcela popriať veľa síl, odhod-
lania,    motivácie   a  nech   si 
nájdu nejaký životný vzor, 
ktorý budú nasledovať. Po-
tom budú vedieť, prečo 
študujú a kde chcú skončiť a 
štúdium bude o dosť ľahšie. A 
hlavne, aby sa nebáli skúšať 
nové veci.

Michaela 
Kardohelyová

Moje meno je Michaela Kar-
dohelyová a na vysnívanej 
Alejke som študovala v 
rokoch 2013 až 2017. Chodi-
la som do triedy 4. A, ktorá sa 
každoročne sťahovala a robi-
la si tour de celá škola. Mo-
jou triednou učiteľkou bola 
pani profesorka Dana Janko-
va a na pol roka sa ním stál aj 
pán profesor Miroslav Petrov. 
Ten nás ale nejako nevedel 
zvládnuť, tak nás nechal pani 
profesorke Jankovej (haha). 
Môžem, ale povedať že oba-
ja boli ÚŽASNÍ a vždy s nimi 
bola sranda, a ak človek po-
treboval radu, vedel, kam má 
ísť. Na Alejku som išla s tým, 
že predmetom môjho záujmu 
budú biológia a chémia, a tak 
to aj ostalo; nakoniec som z 
nich aj maturovala. A keďže 
časom som zistila, že všeo-
becný prehľad zohráva veľkú 
úlohu v živote človeka, začalo 
ma baviť zaujímať sa skoro o 
všetko. Počas strednej školy 
som bola ten typ človeka, čo 
sa snaží zapájať do všetkého, 
neviem prečo, ale táto vlast-
nosť mi ostala doteraz. Som 
za to, že ak to človek neskú-
si, nemôže vedieť, či ho to 
baví, alebo nie; človek by mal 
byť odvážny a prekračovať 
svoje limity. Jedného dňa sa 
mi naskytla možnosť začať 
pracovať v školskom rádiu, 
to som okamžite zobrala a 
nalákala aj svoje spolužiačky. 
Bola to zaujímavá skúsenosť, 
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Katarína 
Kuchárová

5. Čo ste vyštudovali, kde 
v súčasnosti pôsobíte, 
aké úspechy ste doteraz 
dosiahli a aké sú vaše vízie 
do budúcnosti?
Vyštudovala som hudob-
nú výchovu a zbormaj-
sterstvo na Pedagogickej 
fakulte    Ostravskej     univer-
zity v Ostrave. Za najväčšie 
úspechy považujem život 
mojich dvoch zdravých detí, 
nominácie kapely Plyš na Rá-
dio hlavy 2017 a Ceny Jantar 
2017, a dvojnásobne víťazstvo 
medzinárodnej súťaže Porta s 
kapelou Divozel. 

6. Čo by ste na základe vašej 
vlastnej životnej skúsenosti 
odkázali terajším študen-
tom?
Matematika a hudba veľmi 
úzko súvisia!

1. V  ktorých rokoch ste štu-
dovali na škole a kto bol 
vaším triednym učiteľom?
Na gymnáziu som študovala 
v rokoch 1993 – 2001, mala 
som dve triedne učiteľky: 
RNDr. Beátu Vavrinčíkovú a 
Mgr. Vieru Vodičkovú.

2. Ktoré boli vaše obľúbené 
predmety?
Medzi moje obľúbené pred-
mety patrili matematika a an-
glický jazyk.
   
3. Aké záujmy prevládali u 
vás počas stredoškolského 
štúdia?
Vždy ma veľmi zaujímali hud-
ba a knihy.
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4. Zapájali ste sa do práce 
školského časopisu, 
školského rozhlasu, prípadne 
ste mali umelecké sklony a 
pokúsili sa o prvotiny svojej 
vlastnej tvorby?
Niekoľkokrát som vystupovala 
v rámci školskej akadémie. 



Peter Marko

Univerzity Karlovej v Prahe. Na 
Inštitúte ekonomických štúdii 
Fakulty sociálnych vied som 
tiež absolvoval bakalárske 
štúdium ekonómie. Po uni-
verzite som pracoval pár 
rokov v brokerskej spoloč-
nosti v Prahe a neskôr v Bruse-
li. Odtiaľ som potom prešiel 
na nemeckú burzu do Frank-
furtu, kde som sa minulý rok 
presunul do ECB.
 
6. Kde aktuálne pôsobíte? 
Európska centrálna banka, 
Frankfurt nad Mohanom.

7. Aké sú vaše úspechy do-
posiaľ a aké máte plány do 
budúcnosti?
Kariérne určite to, že som 
vyštudoval žiadané odbo-
ry na rešpektovanej univer-
zite, čo mi umožnilo nájsť si

1. V ktorom roku ste začali 
svoje štúdium na gymná-
ziu?
Osemročné gymnázium, 
1994/1995 – 2001/2002.

2. Pamätáte si ešte na meno 
svojho triedneho učiteľa?
Áno, prvé štyri roky Oľga 
Fröhlichová, druhé štyri roky 
Marián Macko.
 
3. Ktorý bol váš 
najobľúbenejší predmet?
Matematika, ale tiež geografia 
a angličtina.

4. Ako by ste popísali svo-
ju aktivitu na škole? (napr. 
krúžky, účasť na školských 
koncertoch, školský časo-
pis,...)
Venoval som sa viac-me-
nej len matematickým 
súťažiam. Pytagoriáda, mate-
matická olympiáda, no úplne 
najviac korešpondečným 
seminárom (najmä Malynár, 
Matik, Strom). Tie som ne-
skôr aj spoluorganizoval. 
Musím povedať, že práve tie-
to semináre mi okrem školy 
samotnej dali najviac. Vďa-
ka nim som sa zoznámil s 
mnohými veľmi šikovnými 
a hlavne inšpiratívnymi 
rovesníkmi z celého Sloven-
ska. Na kultúrnych aktivitách 
školy som sa nepodieľal. 

5.  Akým smerom ste sa vy-
dali po skončení štúdia na 
Alejovej?
Spolu s pár spolužiak-
mi som vyštudoval in-
formatiku na Mate-
maticko-fyzikálnej fakulte

zaujímavú prácu v samom 
strede finančných trhov a 
ekonomiky ako takej. Som 
tiež hrdý na to, že ku všet-
kému mi pomohla len vlast-
ná snaha a podpora rodičov, 
žiaden dobre situovaný strýko
či kamarát kamaráta. V budúc-
nosti chcem hlavne aj naďalej 
žiť spokojný život, mať zau-
jímavú prácu a vedomostne 
a osobnostne sa posúvať. 
Nemusím, nepotrebujem a 
nechcem byť šéfom zeme-
gule. Chcem byť jednoducho 
spokojný a vedieť sa pozrieť 
do zrkadla.

8. Pomohla vám Alejová 
dostať sa bližšie k vašim 
cieľom, aktuálnej práci?
Na Alejovej som mal šťastie 
na mnohých skvelých učiteľov 
(nielen matematiky, no 
chcem menovite spomenúť 
aspoň ich – RNDr. Mária Veleb-
ná, RNDr. Beáta Vavrinčíková, 
RNDr. Marián Macko) a tiež 
na         kolektív        šikovných
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dlhuje jedno sľúbené, no nik-
dy nedoručené písomné po-
karhanie od riaditeľa školy. S 
mnohými spolužiakmi, aj keď 
nie všetkými, kontakt udržia-
vam. Niektorých sem-tam 
stretnem aj v zahraničí.

10. Čo by ste odkázali ter-
ajším študentom? Životná 
múdrosť z vašich skúsenos-
tí.
Nie sú dôležité známky, ale 
porozumenie. Prečo a ako, 
na všetko sa pýtajte prečo a 
ako. Je strata času učiť sa me-
chanicky odrecitovať, ktorý 
autor napísal akú knihu, ale-
bo čo sa stalo v ktorom roku.

spolužiakov (tým myslím i 
tých starších či mladších), 
od ktorých som tiež pochytil 
veľa. Naučil som sa rozu-
mieť kľúčovým predmetom 
viac než bežný žiak bežnej ško-
ly, vďaka čomu som sa potom 
odhodlal na relatívne ťažšie 
štúdium. Myslím, že Alejo-
vá mi otvorila prvé dôležité 
(možno nielen kariérne) dvere 
môjho života. Takže určite 
áno.

9. Aké máte spomienky 
na gymnázium? Udržia-
vate kontakt so svojimi 
spolužiakmi?
Viac-menej len pozitívne, 
aj keď škola mi stále

 Je miliónkrát hodnotnejšie 
si nejakú tú knihu prečítať. 
Snažte sa vedomosti nevidieť 
rozkúskované na predmety 
v rozvrhu, v skutočnosti sú 
totižto úzko prepletené. A ak 
aj máte smolu na horšieho 
učiteľa, nezanevrite na pred-
met ako taký, nájdite si dobrý 
zdroj, čítajte si a pochopte 
to sami. Možno sa vám to 
zapáči a niečo v sebe obja-
víte. A keby aj nie, stále bu-
dete aspoň o čosi múdrejší a 
akosi osobnostne bohatší. Te-
raz máte všetok čas, učte sa, 
rozmýšľajte, skúšajte, venujte 
sa koníčkom a nestrácajte čas 
nezmyselným memorovaním.
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Martin Hriňák
4. Ak by ste mohli poradiť 
svojmu o 10 – 15 rokov 
mladšiemu ja, ako by ste 
prežili študentský život na 
Gymnáziu Alejová? Zmenili 
by ste niečo?
Určite by som si povedal, že 
mám menej pozerať televí-
ziu a mám sa zapojiť ešte do 
viacerých súťaží a sústrediť 
sa trochu viac na štúdium 
matematiky do väčšej hĺbky,
a aj na programovanie.

5. Ako spomínate na svojich 
spolužiakov a pedagógov? 
Zostali ste s niektorými z 
nich v kontakte?
So spolužiakmi mávame 
každoročné vianočné stret-
nutie, podobne sa s niek-
torými učiteľmi príležitostne 
stretnem, avšak v súčasnosti 
je to hlavne prostredníctvom 
sociálnych sietí.

1. Aká je vaša úplne prvá 
spomienka spojená s 
Gymnáziom Alejová?
Špeciálne domáce úlohy z 
pentomina a matematický 
krúžok.

2. Čo hodnotíme ako naj-
cennejšie v súvislosti so 
štúdiom na našom gymná-
ziu?
Ústretovosť pri účasti na rô-
znych súťažiach a sústrede-
niach korešpondenčných 
seminárov.

3. Ako vás pripravilo 
Gymnázium Alejová na 
ďalšie štúdium a celkovo do 
života?
Keďže som začal študovať 
matematiku, tak vzhľadom na 
zameranie školy príprava bola 
v tomto smere dobrá – v prvom 
ročníku to bolo s výnimkou 
algebry v princípe len opako-
vanie stredoškolského učiva.

Ing. Mgr. Martin Hriňák, ok-
táva 1998/1999, šéfredak-
tor časopisov Mladý vedec a 
MATMIX



Michal Nadzon
testy relatívne easy – a potom 
tiež na medzinárodne vzťahy, 
pretože to ma vždy bavilo. :)
Po škole na rok do USA a po-
tom hor‘ sa do pracovného 
procesu :)

6. Kde aktuálne pôsobíte?
Vždy som chcel byť sám sebe 
pánom a väčšinou som nie 
najlepšie znášal nelogické 
a nesprávne rozhodnutia 
nadriadených (minimálne 
z môjho maximálne objek-
tívneho pohľadu :) ), ktoré sú 
vo veľkých korporáciách tak 
veľmi časté. Chcel som o svo-
jom úspechu (a neúspechu) 
rozhodovať sám i za cenu 
rizika, i za cenu prípadného 
krachu. A preto po skúse-
nostiach v korporácii som sa 
čiastočne presunul na „druhú“ 
stranu. Mám jazykovú školu 
v Prahe, franšízu najväčšej 
a najstaršej jazykovej školy 
na svete – Berlitz, kde učíme 
každoročne 700-800 študen-
tov v 12 jazykoch. A to mi pri 
psychologických testoch na 
konci gympla bolo povedané, 
že nikdy v živote nemám nič 
robiť s jazykmi. Takže asi tak 
sú dôležité výsledky testov a 
špeciálne ich interpretácia. 
Záleží len a len na nás, na 
našej motivácii a na odhod-
laní, a tak môžeme dosiahnuť 
čokoľvek. Netreba sa báť ani 
riskovať (v rozumnej a prime-
ranej miere :) ). 

7. Aké sú vaše úspechy do-
posiaľ a aké máte plány do 
budúcnosti?
Úspechy? Fungujúca firma s 
50-timi kolegami, posledné tri

1. V ktorom roku ste začali 
svoje štúdium na gymná-
ziu? 
1992

2. Pamätáte si ešte na meno 
svojho triedneho učiteľa?
Katarína Kalinčáková – učila 
nás biológiu, ešte stále viem 
vymenovať stavce chrbtice po 
latinsky :)

3. Ktorý bol váš 
najobľúbenejší predmet? 
Geografia – tú som zbožňoval, 
občas i dejepis, teda pokiaľ sa 
preberali moderné dejiny sve-
ta.

4. Ako by ste popísali svo-
ju aktivitu na škole? (napr. 
krúžky, účasť na školských 
koncertoch, školský časo-
pis,..)
Hm, to je ťažká otázka. Mimo 
snaženia sa preplávať s 
čo najmenším odporom a 
občasného zapojenia sa do 
fyzikálnej olympiády (kvôli 
profesorke, ktorá bola úžasná) 
a olympiády vo francúz-
štine (kvôli tomu, že ju nikto 
nechcel robiť) sme mali i mi-
moškolské aktivity. Napríklad 
celkom úspešný projekt 
„mladých podnikateľov“, keď 
sme otvorili historicky prvú 
konkurenciu bufetu „za vrát-
nicou“ alebo vyrábali tričká s 
potlačou „Galejí“.

5. Akým smerom ste sa vy-
dali po skončení štúdia na 
Alejovej? 
Do Brna, na Masarykovu uni-
verzitu na ekonomiku – vďaka 
matematike boli prijímacie

roky nárast o 20-25% ročne, 
plán na zdvojnásobenie busi-
nessu do 2021. Momentálne 
tiež rozbiehame nový projekt 
v oblasti minipivovarov, tzv. 
pivné predplatné. Český (i slo-
venský) trh je plný nadšených 
pivárov a počty minipivo-
varov rastú raketovým tem-
pom. Nápadov je milión, deň 
má ale len 24 hodín, takže je 
treba čas alokovať rozumne, 
a to i na oddych, relax, ces-
tovanie, spoznávanie nových 
kultúr a pod. Je kopec pod-
nikateľov, ktorí venujú svojej 
firme prvé a posledné a ma-
kajú 5, 10, 15 rokov nonstop, 
a pritom život beží okolo nich 
bez toho, aby ho vôbec regi-
strovali. To nie je cesta mnou 
preferovaná. Vždy musí byť 
čas na relax, víkend alebo 
dovolenku niekde ďaleko 
(ideálne niekde v teple), aby 
sa nabili baterky, prišli nové 
nápady, myseľ sa zregenero-
vala. A plány do budúcnosti? 
Za 10-15 rokov mať niekoľko 
fungujúcich firiem, v ktorých 
budem plne zastupiteľný, 
mať dom s vinicou niekde v 
Katalánsku pri mori a venovať 
sa príjemnejším veciam. 
Schopnosť delegovať je ex-
trémne dôležitá. Samozre-
jme, vždy si každý myslí, že to 
vie spraviť najlepšie –  to  je  i 
pravda, ale spraviť niečo sám 
na 100% vs. 5 ľudí v rámci dele-
govania spraví niečo každý na 
90% a výsledok je absolútne 
neporovnateľný. A to sa už 
dostávam ku štatistike, a to 
by pán profesor Macko vedel 
sám potvrdiť, že neboli moje 
najsilnejšie stránky.
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10. Čo by ste odkázali te-
rajším študentom? Životná 
múdrosť z vašich skúsenos-
tí.
Asi som na to čiastočne už 
odpovedal vyššie, a „životná 
múdrosť“ znie celkom desivo, 
ako keby som už mal tak 8 
krížikov na chrbte Asi si radšej 
vypomôžem klasikom, Mar-
kom Twainom, a jeho mot-
tom, ktoré mám veľmi rád a 
snažím sa ním riadiť v živote.. 
„Twenty years from now you 
will be more disappointed by 
the things you didn’t do than 
by the ones you did do. So 
throw off the bowlines. Sail 
away from the safe harbor. 
Catch the trade winds in your 
sails.” A ešte možno.. Vždy 
robte to, čo vás baví, k čomu 
máte vzťah, čo vás napĺňa a 
čo vás robí šťastným. Nie to, 
čo sa od vás ,,očakáva”. ČSM-
D/Q.E.D.

8. Pomohla vám Alejová 
dostať sa bližšie k vašim 
cieľom, aktuálnej práci?
Isto pomohla, a to predo-
všetkým tým, že ma naučila 
logicky, analyticky a hlavne 
kriticky myslieť. Samozrej-
me, boli predmety, ktoré boli 
viac využiteľné v živote, i tie, 
o ktorých opodstatnenosti 
sa dalo a dá pochybovať, ale 
verím, že tieto veci sa za tak-
mer 19 rokov tiež posunuli k 
lepšiemu. 

9. Aké máte spomienky 
na gymnázium? Udržia-
vate kontakt so svojimi 
spolužiakmi?
Strávil som tam 8 rokov, 
spolužiakov, s niektorými sa 
stále pravidelne stretávam, 
s niektorými chodíme na 
dovolenky, poznám vlastne 
¾ života To je extrémne dlhá 
história, čo je za nami. 
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Tomáš Novela
ktorý som nakreslil priateľke 
je doteraz výstavný kus – 
5-ročná sesternica kresli kraj-
šie.

5. Čo ste vyštudovali, kde 
v súčasnosti pôsobíte, aké 
úspechy ste doteraz do-
siahli a aké sú vaše vízie do 
budúcnosti?
Vyštudoval som informatiku 
na Karlovke, robím konzul-
tanta pre vývoj aplikácií (ro-
zumej programátor/ project 
manager). Aké úspechy som 
dosiahol? 
Kariérne – pokiaľ sa to dá 
považovať za úspech, tak: 
konzultoval som pre známej-
šie firmy, vrátane E-Bayu, 
Avastu, AdBlocku, niektoré 
moje veci používa NASA – len 
nesmiem byť konkrétnejší. 
Životné – dokázal som sa osa-
mostatniť, postaviť na vlast-
né nohy a mať svoj život pod 
kontrolou. To je podľa mňa to 
najdôležitejšie. 
Vízie – spraviť niečo pre ten-
to svet. Možno sa raz vrátiť na 
Slovensko a pomôcť s vecami 
verejnými. 

6. Čo by ste na základe vašej 
vlastnej životnej skúsenosti 
odkázali terajším študen-
tom?
Neviem vybrať nejakú krátku 
vetu, ktorá by sa hodila do 
časopisu, je toho strašne veľa. 
Medzi mnou a oktavánmi je 
už väčší rozdiel ako medzi prí-
mou a oktávou. Niekoľko rád:
 • Keď idete na výšku, neo-
staňte v meste, kde žijete. Ináč 
sa nikdy neosamostatníte. 
Ten rozdiel mentality tých,

1. V ktorých rokoch ste štu-
dovali na škole a kto bol 
vaším triednym učiteľom?
Študoval som v rokoch 2002 
– 2010. Prímu až kvartu viedla 
pani Rambousková, od kvinty 
sme mali pani Sakmárovú. 
Musím    ale   dodať,  že   pani
Krajčiová bola pri nás celú 
dobu a jej sme sa zdôverovali 
najviac. Dúfam, že sa má fajn.
Áno, a ešte pani Godočíková 
nás učila angličtinu 8 rokov.

2. Ktoré boli vaše obľúbené 
predmety?
Ťažko povedať. Možno 
matematika, hoci som sa jej 
veľmi nevenoval. Informatike 
som sa venoval vo voľnom 
čase. S angličtinou som to mal 
vtipne, tuším v kvarte mi hro-
zila štvorka, tak som sa našt-
val a od kvinty som mal tuším 
samé jednotky.

3. Aké záujmy prevládali u 
vás počas stredoškolského 
štúdia?
Mimoškolské? Väčšinou 
veci, ktoré som začal a nikdy 
nerobil poriadne (ping-pong, 
plávanie, šach, debata) – všet-
ko mi ale k niečomu poslúžilo.

4. Zapájali ste sa do 
práce školského časopi-
su, školského rozhlasu, 
prípadne ste mali umelecké 
sklony a pokúsili sa o pr-
votiny svojej vlastnej tvor-
by?
Vôbec. Na druhej strane, te-
raz, „na staré kolená,“ som 
začal chodiť na klavír a čítam 
„Hájnikovu ženu“. Asi som 
trošku late bloomer. Obrázok, 

čo odcestovali a tých, čo zo-
stali, je neskutočný.
 • Keď už idete preč, choďte 
na dobrú školu do dobrého 
mesta. Keď máte ambície, 
fakt nechoďte niekde, kde dá-
vajú tituly zadarmo. Sloven-
sko, bohužiaľ, má veľmi slabé 
školy podľa medzinárodných 
rebríčkov. Keď sa vám ďaleko 
nechce, tak máte hneď suse-
dné Česko – keď už nie Prahu, 
tak aspoň to Brno.
 • Angličtina a vyjadrovanie 
sa. Keď chcete byť schopní 
argumentovať na úrovni, 
nestačí vám úroveň B2 ale-
bo C1, niekedy nie ani slabá 
C2. Taktiež sa musíte vedieť 
vyjadrovať, musíte vedieť ho-
voriť a písať k veci, stručne a 
efektívne, extrahovať pointu, 
podať zrozumiteľne. S týmto 
bojujem doteraz. Ľutujem, že 
som nerobil žurnalistiku as-
poň časť života.
 • Zdravie. Príliš ten život ne-
hroťte, aj tak z neho nevyviaz-
nete živí ;)
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Peter Žársky
prečo som šiel na školu so 
zameraním na matematiku. 
Mal som zároveň to šťastie, že 
sme počas celého štúdia boli 
pod vedením úžasného pe-
dagóga. RNDr. Marián Macko 
je naozaj pedagóg, ktorý žije 
svojím povolaním. 

3. Zapájali ste sa do 
práce školského časopi-
su, školského rozhlasu, 
prípadne ste mali umelecké 
sklony a pokúsili sa o pr-
votiny svojej vlastnej tvor-
by?
Bol som vždy viac orientovaný 
na prírodné vedy. Moja tvorba 
sa sústredila skôr na tvorbu 
počítačových programov. Bol 
som od mala „kockáč“. Jeden z 
programov,  na ktoré som bol 
v tom čase hrdý, bol grafický 
editor napísaný v PASCAL-e. 
V polovici 90-tych rokov ne-
bolo také jednoduché dostať 
sa k špecifikácii štandard-
ných formátov alebo si rovno 
stiahnuť knižnicu, ktorá by 
nám umožnila zobraziť grafi-
ku v našich programoch. 
A tak sa v našej triede zrodili 
hneď až tri rôzne grafické edi-
tory a každý z nás mal vlastný 
grafický formát. 

4. Čo ste vyštudovali, kde 
v súčasnosti pôsobíte, aké 
úspechy ste doteraz do-
siahli a aké sú vaše vízie do 
budúcnosti? 
Vyštudoval som študijný 
program Výpočtová techni-
ka a informatika so špecia-
lizáciou Informačné systémy 
a technológie na Fakulte elek-
trotechniky a informatiky

1. V ktorých rokoch ste štu-
dovali na škole a kto bol 
vaším triednym učiteľom? 
Na „Alejku“ som začal chodiť 
v roku 1992 do prímy. Vtedy 
ešte triedy nemali v názve pís-
mená, lebo sa otvárala vždy 
len jedna trieda. Maturoval 
som teda v roku 2000. Tried-
nou pani učiteľkou nám bola 
celých osem rokov dnes už, 
žiaľ, nebohá RNDr. Katarína 
Kalinčáková CSc.. Na rozlúčku 
od nej každý z nás dostal VHS 
kazetu s nahrávkami našej 
triedy z rôznych príležitostí 
počas týchto ôsmych rokov. 
Bolo to veľmi pekné gesto a 
pamiatka, ktorá nám zostane. 

2. Ktoré boli vaše obľúbené 
predmety?
Na prvom mieste bola jed-
noznačne matematika. Bol to 
samozrejme jeden z dôvodov, 

Technickej Univerzity v 
Košiciach. Momentálne ži-
jem štvrtý rok v Zürichu vo 
Švajčiarsku. Tu pôsobím ako 
konzultant v oblasti boja pro-
ti finančnej kriminalite. Mo-
jimi hlavnými doménami sú 
dohľad nad finančnými trhmi 
a odhaľovanie prania špina-
vých peňazí. V tomto sektore 
pôsobím osem rokov, počas 
ktorých som mal možnosť 
navštíviť viacero krajín a výz-
namných finančných inštitúcií. 
Ťažko vyzdvihnúť konkrétny 
úspech, ale pravdepodobne 
by súvisel s mojou profesiou. 
Každopádne som rád, že sa 
mi v tejto oblasti podarilo 
presadiť práve vo Švajčiar-
sku. Vzhľadom na rozvinutý 
bankový sektor je tu pre mňa 
viac pracovných príležitostí 
a výziev. Je to celkovo výni-
močná krajina s nádhernou 
prírodou. Do Košíc lietam 
pomerne často, ale zatiaľ 
nemám konkrétny plán, kedy 
by som sa chcel vrátiť. 

5. Čo by ste na základe vašej 
vlastnej životnej skúsenosti 
odkázali terajším študen-
tom? 
Určite využite každú možnosť 
cestovať v rámci štúdia. Dnes 
je naozaj veľké množstvo 
výmenných programov a dá 
vám to viac, ako by ste čakali. 
Je to možnosť spoznať nových 
ľudí, nové krajiny a nabrať 
skúsenosti. Mal som to šťastie 
navštíviť univerzity v Maďar-
sku, Slovinsku, Rumunsku a 
Nórsku a jediné, čo ľutujem, 
je, že som nezačal so štu-
dentskou mobilitou ešte skôr.
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Peter Sedlár
bude deväť rokov. Wow, to je 
už veľa.

2. Prečo si si vybral Alejovú?
Keďže som zistil, že neviem 
nič robiť a nie som na nič 
fyzický zdatný, tak som išiel 
na gymnázium. Ale pôvodne 
som chcel ísť s kamarátom na 
kuchársku školu, na Pamiko 
na Kukučínke, pretože to 
bola jediná škola, ktorá nám 
na základnú doniesla letáky. 
A logicky, keďže to bola je-
diná stredná škola, ktorú som 
poznal, tak som si povedal: 
„Tam chcem ísť!“ Lenže mama 
nebola z daného nápadu 
nadšená a pýtala sa ma, či 
som psychicky v poriadku, ak 
chcem byť kuchár a pritom 
neviem variť ani praženicu. 
A tak výchovná poradkyňa, 
ktorú sme mali na základnej 
škole mi poradila Alejovú ale-
bo Exnárovu. Aj tak by bola 
Alejová môj osud, pretože Ex-
nárova sa následne spojila s 
Alejovou.

V rámci  rozhovoru  s 
úspešnými absolventmi 
našej Alejky som sa rozhod-
la urobiť rozhovor s absol-
ventom, ktorý mi je veľmi 
blízky – s mojím starším 
bratom, Petrom Sedlárom, 
ktorý po absolvovaní nášho 
gymnázia nastúpil a tento 
rok promuje na Právnickej 
fakulte UPJŠ v Košiciach. 
Bakalára práva ukončil s čer-
veným diplomom, praxoval v 
dvoch najväčších právnických 
kanceláriách v Košiciach a 
toto leto praxoval v jednej z 
najznámejších advokátskych 
kancelárií v Bratislave. Dokon-
ca si vyskúšal v školskom roku 
2017/2018 učiť šesť hodín 
občianskej náuky moju trie-
du, vtedajšiu III. A, ako prakti-
kant na hodinách práva.

1. Kedy si nastúpil na Alejo-
vú?
To sa ľahko pamätá, keďže v 
roku 2014 som skončil, tak v 
roku 2010 som nastúpil na 
štvorročné gymnázium. Už to

3. Čo sa ti páčilo na Alejo-
vej?
Asi najviac učitelia, ale iba tí, 
ktorí mali nadšenie pre svo-
je povolanie. Ako napríklad 
p. p. Onoferová (dnes p.p. 
Kurcinová), ktorá učila deje-
pis s nadšením a vášňou pre 
históriu. Alebo pani profe-
sorka Sakmárová, ktorá mi 
zmenila pohľad na literatúru 
a začal som sa o ňu viac zau-
jímať. Taktiež na Alejovej boli 
super ľudia ako spolužiaci, 
ktorí nemali potrebu šikano-
vať a mentálne boli na vyššej 
úrovni. Vybudoval som si 
nové priateľstvá, ktoré trvajú 
dodnes. V skratke, dobrí ľudia, 
s ktorými sa človek nenudil, a 
výnimoční učitelia.

4. Našiel si si vďaka Alejovej 
nové záľuby?
Nikdy som nechodil na žiaden 
krúžok, ak sa pýtaš na toto. No 
áno, našiel som si v tom čase 
nové záľuby. Hlavne to bolo 
čítanie klasickej beletrie ako  
Faust, Dekameron či 1984. 
Zamiloval som si klasické die-
la, pretože p. p. Sakmárová 
k nim mala skvelý a pútavý 
výklad, ktorý ma navnadil si 
ich prečítať. Taktiež som sa 
začal venovať písaniu. Písal 
som poviedky a venoval sa 
pomerne dlho vlastnému 
blogu Glosellier, na ktorý som 
každú nedeľu napísal glosu 
či fejton. Raz mi v školskom 
časopise vydali jednu moju 
poviedku. Priznám sa, že som 
nikdy nemal chuť byť redak-
torom v školskom časopise, 
no uznával som prácu tých, 
ktorí sa takto realizovali.
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úrady, sekretárky a tak ďalej. 
Právo je také vyššie zložitejšie 
gymnázium zamerané na hu-
manitné vedy.

6. Aké sú tvoje najväčšie 
životné úspechy?
Pre mňa najväčšie životné 
úspechy nie sú kariéra či pe-
niaze, ale ľudia a keď robím 
to, čo ma baví. Mám skvelých 
priateľov, na ktorých sa 
môžem vždy spoľahnúť a vždy

5. Odporučil by si študovať 
právo ďalším študentom?
Je to veľmi jednoduchá otázka 
na veľmi zložitú tému. Ak by 
som to mal zhrnúť, na právo 
sa ti oplatí ísť, ak chceš mať 
honor, nebaví ťa IT, nechceš 
sa báť o stratu svojho zamest-
nania, bavia ťa humanit-
né vedy a chceš sa niekam 
vypracovať. Vieš sa uplatniť 
v rôznych oblastiach, ako je 
napríklad polícia, advokácia, 

Robo Tóth

som finančnú matematiku v 
Bratislave na matfyze a ab-
solútne neľutujem, lebo to 
je perfektne vyvážená kom-
binácia kvality vzdelania, fi-
nančnej záťaže pre rodinu, 
perspektívy do pracovného 
života a party-hard. Mo-
mentálne pracujem v malej 
belgicko-slovenskej firme, kde 
sa venujeme predpovedaniu 
rôznych vecí – napríklad, kedy 
sa pokazí veterná turbína ale

Ahoj, volám sa Robo Tóth a 
na Alejovej som študoval v 
rokoch 2002 až 2010. Naj-
lepšie predmety boli telesná 
a matika. Mimo školy som 
hlavne riešil a organizoval 
matematické semináre ako 
Strom, aby si aj matematici 
na okraji spoločnosti (vrátane 
mňa) vedeli nájsť frajerky :) 
Okrem toho som ešte hral 
na gitare a so spolužiakmi 
Dotu po nociach. Vyštudoval

bo ktorý zákazník bude 
chcieť zmeniť svojho operáto-
ra. Určite by som poradil 
študentom, nech sa neboja 
zmeniť odbor za nejaký iný, 
lebo času je vždy dosť. Tiež 
nech vedia oddeliť prácu a 
zábavu a keď niečo z toho ro-
bia,   tak    nech   to  robia   po-
riadne. A  nech  si  skúsia   ne-
jakú prácu už počas štúdia, 
aby zistili, čo nechcú nikdy v 
živote robiť.

tu pre mňa budú. Mám dobrý 
vzťah s tebou ako sestrou, čo 
viem, že väčšina súrodencov 
nemá.

Ďakujem svojmu bratovi, 
Petrovi Sedlárovi, za výni-
močný rozhovor, ktorý dúfam 
bude veľkou inšpiráciou pre 
našich čitateľov aby sa roz-
víjali v tom, čo ich baví a bez 
ohľadu na známky sa pokúsia 
dosiahnuť v živote maximum.
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Besedy
s absolventmi

Literárno-výtvarná 
súťaž vyhlásená 
riaditeľom školy

Ples 
k 30. výročiu 

založenia 
Alejky

30 rokov Alejky
a s nimi spojené akcie


