
ANKETA O NAJLEPŠIEHO UČITEĽA

ale musím priznať, že bližšia mi 
je odborná prax v nemocnici. 
Tam sa stretávame s bolesťou, 
chorobou, utrpením, smútkom, 
nešťastím, ale aj s radosťou, hoci 
tá je najmä na pôrodníckom od-
delení. Som rada, keď môžeme 
pomôcť, keď sa na nás tešia, keď 
vidíme, ako niekedy stačí úsmev, 
pohladenie, milé slovo, keď nám 
nielen pacienti ale aj personál 
poďakuje za pomoc.

FON: Na ktorom oddelení pra-
xujete najradšej a prečo?

LYDKA: Mám rada interné odde-
lenie a geriatriu, pretože je tam 
najviac práce, veľa sa dá naučiť, 
ukázať a prax ubehne veľmi 
rýchlo.

FON: Ste aj triednou učiteľkou 
a pravdou je, že patríte medzi 
najobľúbenejších učiteľov. Ako 
vnímate svojich žiakov?

LYDKA: Moji žiaci sú ako moje 
deti. Mám ich rada takých, akí sú, 
so všetkými dobrými i horšími 
vlastnosťami, ktoré ja nechcem 
vidieť. Snažím sa nájsť v nich len 
to dobré. Na mojich žiakoch si 

cením ich ochotu, snažím sa im 
pomôcť vždy, keď to potrebujú. 
Sú ku mne slušní, a to si na nich 
cením. Len keby sa viac učili.
A môj odkaz pre nich –  „Učte 
sa, vážte si každého učiteľa, ne-
vzdávajte sa a choďte za svojím 
cieľom a plňte si tak svoje sny!“

FON: Ako ste sa cítili, keď ste sa 
dozvedeli, že Vás žiaci navrhli 
na Zlatého Amosa?

LYDKA: Akosi som to ani nevní-
mala, pretože som nikdy Zlatého 
Amosa nesledovala a nevenova-
la som tomu pozornosť. Až keď 
mi prišiel mail a blahoželanie, že 
som postúpila do celoslovenské-
ho kola, začala som si zisťovať, 
čo to vlastne je. Mala som najprv 
zlosť na svoju triedu, čo to na 
mňa vymysleli, ale keď vidím, 
ako sa tešia oni, teším sa aj ja na 
to, čo nás čaká a zažijeme. Veď 
mať možnosť spievať v nahráva-
com štúdiu a vystúpiť v televízii 
nemá každý. 

Tak nám, prosím, 
13. mája držte prsty.
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