
Interview  
Pani Mikešová je vrátničkou na SOŠ 

Pedagogickej na ulici Bullova 2 .                                                                                     

Je to úžasná pani, ktorá každodenne 

spríjemňuje každé ráno študentom, preto 

vám o nej poviem viac, aby ste ju mohli 

trochu viac spoznať.  

 

1. Koľko máte rokov  a prečo robíte túto 

prácu ?  

Ja mám 74 rokov, ale na svoj vek sa pri mladých 

študentoch necítim. Robím túto prácu, pretože ma to 

baví a inú prácu by som si ani nemohla predstaviť.  

Dokonca mi môj syn vraví, že prečo som tak dlho 

v škole, že tam som častejšie ako doma, ale mne to 

neprekáža, pretože žiakov a žiačky beriem ako za svoje 

deti a zlatíčka.  

2. Kedy ste začali pracovať na tejto škole a páči sa vám tu ? 

Už je to 47 rokov, ani táto škola nebola ešte dostavaná, odvtedy som tu, ale rada tu pracujem, je to 

pre mňa oddych, hoc som niekedy ako bútľavá vŕba a snažím sa študentom poradiť , aj tak túto prácu 

mám veľmi rada. Páči sa mi tu, cítim sa medzi vami tak mladšie. 

3. Aký rozdiel vidíte medzi študentmi dnes a v minulosti ?  

Ide to s dobou, kedysi to bolo veselšie . V minulosti žiaci hrali na klavíri, vyspevovali, nebol taký zhon 

ako teraz. Žiaci by sa niekedy mali pozastaviť a užívať si prítomnosť, baviť sa so spolužiakmi a zabávať 

sa .  

4. Čo sa za ten čas zmenilo, odkedy ste nastúpili na túto školu?  Páči sa vám tá zmena, 

alebo by ste radšej nič nemenili ?  

Zmenilo sa toho veľa, odzrkadlilo sa to aj na žiakoch, ale úctu nestratili, stále sú milí, pozdravia, 

pozhovárajú sa so mnou. Niektorí žiaci nie sú takí milí, sú odmeraní, ani nepozdravia, pretože si 

pravdepodobne myslia o sebe niečo viac a to práveže nie je dobré, nikto by sa nemal povyšovať, ani 

ponižovať.  

5. Keď ste vy chodili do školy, aké to bolo vtedy a aké je to dnes, v čom je to iné ?  

My sme boli ako štyria mušketieri, že sme spolu držali ako jeden kolektív, v dnešnej dobe to veľa ľudí 

nedokáže. V minulosti sme aj s profesormi žartovali , ale samozrejme v rámci normy, vedeli sme kde 

sú hranice. My sme v škole mali dielne, kde sme sa naučili veciam, čo ma do dnešného dňa 

sprevádzajú, chodila som aj na hudobno-spevácky krúžok, odkiaľ sme chodievali na rôzne vystúpenia. 

Bolo to ťažšie, ale zároveň aj veselšie.  

 

Erika Moravčíková 3.D  


