
Náhoda ma priviedla na našu školu
Profesorka Mgr. Beáta Michelčíková sa medzi 
svojimi kolegami cíti ako doma 
     
Pani  profesorka  Mgr. 
Beáta Michelčíková učí na 
Pedagogickej  a sociálnej 
akadémii  nemecký  jazyk. 
Študovala  na  VŠ  v Nitre, 
kde  dosahovala  výborné 
výsledky.  Býva 
v Bratislave  a je  vydatá. 
Má dve deti : Mikuláša ( 7 
rokov)  a Veroniku  (  4 
roky).

 Prečo  ste  si  
vybrali  práve  túto  
školu?

     V podstate si táto škola 
vybrala  mňa. Poslala  som 
e-mailom  žiadosti  o 
zamestnanie  na  všetky 
školy v okolí Lamača, kde 
bývam.  Bola  som  na 
niekoľkých  prijímacích 
pohovoroch,  ale  nič  mi 
úplne  nevyhovovalo.  Už 
som  zvažovala,  že  radšej 
ešte zostanem na materskej 
dovolenke,  keď  mi 
zavolala  pani  riaditeľka 
Mgr.  Mačugová,  že  prečo 
som  sa  neprihlásila  aj  na 
PaSA,  že  práve  potrebujú 
nemčinárku.  Tvrdila  som 
jej,  že  som žiadosť  určite 
poslala,  dokonca som si  v 
počítači  našla  potvrdenie 
o odoslanej  správe.  Do 
školy  sa  však  už  žiadosť 
nedostala.  Čudovala  som 
sa, odkiaľ teda o mne pani 
riaditeľka  vie?  Povedala, 

že  len  náhodou  jej  moju 
žiadosť o miesto na obede 
spomenula  kolegyňa  z 
veteriny.  Prijímací 
pohovor prebehol rýchlo a 
úspešne,  spokojnosť  bola 
na  obidvoch  stranách  -  a 
tak som tu.

 Cítite  sa  dobre  v  
tejto  škole? 
Prevláda tu dobrá 
atmosféra?

      Na  obidve  otázky 
odpovedám - áno. Páčia sa 
mi  umelecké  výtvory 
žiakov na chodbách školy, 
hudba  a  spev,  ktorý  sa 
ozýva z tried, návštevy kín 
a  divadiel  namiesto 
vyučovania,  exkurzie  a 
všelijaké akcie, ktorých sa 
škola zúčastňuje alebo ich 
poriada.  Učiteľský zbor  je 
plný  odborníkov  na 
vysokej  úrovni,  ktorí  si 
svedomito  plnia  svoje 
povinnosti a zadané úlohy, 
a  zároveň  sú optimistickí, 
priateľskí  a  ochotní 
pomôcť.  Zdá sa mi,  že  tu 
všetko dobre funguje - len 
žiaci  by  mohli  menej 
vymeškávať  vyučovanie  a 
tváriť  sa  menej 
otrávene.  :-)

 Prečo  ste  sa  
rozhodli  študovať 
nemecký jazyk?

      Zmaturovala som na 
jednotku  z  nemčiny  aj  z 
angličtiny.  Prijímacie 
skúšky  na  vysokú  školu 
som  robila  z  obidvoch 
jazykov  tu  v  Bratislave,  z 
angličtiny  v  Banskej 
Bystrici  a  z  nemčiny  v 
Nitre. Bála som sa, že ma 
nikde nevezmú - a vzali ma 
všade.  Z  osobných 
dôvodov  som  si  vybrala 
Nitru -  a teda aj  nemecký 
jazyk.  Až  potom  som 
zistila,  že  to  bola  skvelá 
voľba, aj čo sa týka školy. 
Bolo to intenzívne štúdium 
podporované  Európskou 
úniou,  učili  nás  samí 
nemeckí  a  rakúski  lektori, 
chodili  sme  na  týždňové 
pobyty  do  Nemecka  a 
Rakúska,  do  viedenských 
divadiel  a  opery,  a  s 
niektorými  lektormi  sme 
pravidelne  dva  večery  do 
týždňa  trávili  v  meste.  V 
nemčine  sa  nám občas  už 
aj snívalo - ale naučili sme 
sa ju dobre.

 Chceli  by  ste  
zmeniť  vašu 
súčasnú pozíciu v  
škole?

     Áno - chcela  by som 
byť  žiačkou.  Myslím,  že 
by ma to tu veľmi bavilo.

Karolína Kordošová, Bratislava


