
Rozhovor s p. prof. Lojovou, zástupkyňou riaditeľky školy

1. Ako ste vnímali školu, keď ste boli študentkou?

Hneď na začiatku nášho rozhovoru musím povedať, že školu som vždy vnímala a aj vnímam veľmi 
pozitívne. Keď som bola žiačka  a študentka, vnímala som školu ako miesto, kde som sa nielen 
vzdelávala, ale škola bola pre našu generáciu aj miestom spoločenského života mladej generácie. 
Napríklad, keď sme išli na koncert, branné cvičenie alebo  do kina miesto vyučovania, určite sme 
prišli všetci.

2. Ćo vás viedlo k profesii učiteľky?

Čo ma viedlo k profesii učiteľky? Tých faktorov, ktoré ma ovplyvnili pri výbere povolania bolo 
niekoľko. Ako prvý bol fakt, že pochádzam z učiteľskej rodiny, takže som asi zdedila isté učiteľské 
gény. Potom to bola samotná škola a učitelia, pretože učenie ma bavilo a nemala som s tým žiadne 
problémy. Učitelia boli možno menej demokratickí, ale boli spravodliví a hlavne boli dobrými 
pedagogmi. Po toľkých rokoch učenia si myslím, že  dobrým učiteľom sa môže stať len ten, kto 
sám rád chodil do školy.

3. Na základe čoho ste sa rozhodli učiť na našej škole?

Ja som po skočení filozofickej fakulty UK nastúpila učiť na gymnázium L.Sáru, kde boli triedy s 
pedagogickým zameraním a pomaturitná forma štúdia učiteľstva pre materské školy. Učila som tam 
psychológiu, pedagogiku. Potom vznikla Stredná pedagogická škola a presťahovali sme sa od 
školského roku 1981/82 do priestorov terajšej školy .

4. Koľko rokov už učíte na našej škole?

Na tejto škole teda učím od jej vzniku. Poznala som všetkých jej učiteľov a absolventov a dokonca 
si ich aj väčšinu pamätám. Som teda tu už ako inventár školy, ale miusím povedať, že mi to vôbec 
neprekáža. Keď som sa prvýkrát stretla so žiakmi ako učiteľka, mala som 23 rokov. Celý môj 
profesionálny život je teda spojený s výchovou novej učiteľskej generácie a som na to hrdá.

5. Aké sú vaše plány na toto leto? 

Aké sú plány na leto? Aktívny oddych, poznávanie, spoločná dovolenka, rodina a priatelia. 
Načerpanie nových síl a optimizmu do ďalšieho školského roku.
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