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DNES SI PREDSTAVÍME A VYSPOVEDÁME 
pani profesorku Mgr. Stanislavu Spirčákovú 

„Úsmev nestojí nič, ale znamená veľa.“ 

Na začiatku roka 2008 sa zborovňa rozšírila o tvár, ktorú už poznáme. Ako 

je to možné ??? Pani profesorka Mgr. stanislava Spirčáková je „dvojičkou 

svojej sestry Jany“. Rada nám odpovedala na rovnaké otázky ako jej sestra. 
 

Fonendoskop: Na našej škole ste celkom novou 

tvárou, ako sa vám páči naša škola....? 

P.p.: Škola sa mi páči, pretože aj ja som pred 

niekoľkými rokmi sedávala v laviciach tejto 

školy. Na toto obdobie spomínam ako na 

najkrajšie obdobie vo svojom živote. 

Fonendoskop: Mali ste od malička vysnívané toto 

zamestnanie alebo ste chceli byť niečím iným? 

P.p.: Ako každý z nás, aj ja som mala od malička 

vysnívané povolanie. Najskôr som chcela byť 

učiteľkou v MŠ, ako moja mama. Potom 

policajtkou, sekretárkou, letuškou. Ja som si 

vybrala asi to najkrajšie povolanie – byť 

„sestričkou“. 

Fonendoskop: Čo považujete za klady a zápory 

povolania učiteľa...? 

Za klady povolania učiteľa považujem to, že som 

v stálom kontakte s ľuďmi. Okrem toho, že je to 

zaujímavé povolanie, obnáša aj mnoho úskalí. 

V súčasnej dobe sú 

študenti arogantní, neúctiví nielen 

k spolužiakom, ale aj k profesorom. Z úst 

mnohých študentov sa strácajú tie „čarovné“ 

slovíčka – ďakujem, prosím, dobrý deň, nech sa 

páči a mnoho ďalších. 

Fonendoskop: Čo rada robíte vo voľnom čase...? 

Vo voľnom čase je pre mňa relaxom počúvanie 

hudby. Ak to počasie dovolí, tak sú to kolieskové 

korčule. Veľmi rada si pozriem dobrý film.  

Fonendoskop: Kto je vaším vzorom a prečo...? 

Tak na túto otázku môžem odpovedať len jediné. 

Sú to moji rodičia a moja sestra. Sú to ľudia, 

ktorí pri mne stoja v každej chvíli. 

Fonendoskop: Čo by ste odkázali našim študentom...? 

Čo by som odkázala študentom? .... „že úsmev 

nestojí nič, ale znamená veľa“ Bola by som veľmi 

rada, skôr ak by sa touto vetou riadili všetci 

zdravotníci ako otvoria brány nemocnice. 

- Yvette - 

MINÚTKA SLÁVY s ... 

Do mojej rubriky sa mi sám, úplne dobrovoľne prihlásil Marek Bachleda 

z II. ZA B. Pri otázke, čo ho viedlo k takémuto činu odpovedal: 

„Myslím si o sebe, že som cool a že mám čo o sebe rozprávať.“ Osobne 

si myslím, že v tejto odpovedi nie je ani kúsok egoizmu ... Taktiež sme 

sa dozvedeli, že Marek má mnoho mimoškolských aktivít ako napr. 

bowling, futbal, školský časopis, ale najmä sa venuje učeniu. Keď už sa 

tak rád učí, nemohla som si odpustiť otázku, aký predmet je jeho 

najobľúbenejší. Marek mi bez váhania a veľmi sebaisto odpovedal: 

„Fyzika, chémia ... proste všetky predmety, ktoré učí pani profesorka 

Škodyová.“ 

Ak mu pri všetkých jeho aktivitách vyjde nejaký voľný čas, venuje ho 

fyzike alebo chémii. Nezabudol podotknúť, že jeho najobľúbenejší 

profesor resp. profesorka je p.p. Škodyová, s ktorou si veľmi rozumie, 

a ktorú má veľmi rád. (nevymyslela som si ani jedno slovo).  

Na záver rozhovoru nechal odkaz čitateľom, že vás ma všetkých veľmi rád a posiela všetkým pusu. Taktiež 

nechal pozdraviť celú II. ZA B, Mimku a jeho mamku. 

 Marekovi ďakujem za naozaj veľmi zaujímavý rozhovor. Ak by sa ešte našiel na našej škole nejaký 

jednotlivec, ktorý by chcel dať o sebe vedieť, nech sa mi ozve. 

- Yvette - 


