
STOPÁCHPO
Maturitná skúška, často 
nazývaná aj skúškou do-
spelosti, otvára pomyselné 
dvere do sveta dospe-
lých. Niektorí pracujú, iní 
študujú. Ktorou cestou sa 
vydať, čo robiť po skončení 
strednej školy, ktorá vysoká 
škola je tá správna? Iste sú 
to otázky, ktoré momen-
tálne zamestnávajú našich 
štvrtákov. Preto nám na-
padlo, že by bolo vhodné 
v každom čísle Fonendos-
kopu priniesť príbeh nášho 
úspešného absolventa a 
dať tak našim spolužiakom 
návod, ako ďalej. Ako prvú 
sme oslovili Ivanu Ba-
luchovú, ktorá maturovala 
minulý rok a okrem  
iných akcií, ktorých sa 
aktívne zúčastňovala, bola 
aj šéfredaktorkou nášho 
časopisu. Momentálne 
študuje na Prešovskej uni-
verzite v Prešove, Fakulte 
zdravotníckych odborov, v 
odbore pôrodná asistencia.

1. Ako sa ti darí po ukončení 
našej zdravotky?

Po úspešnom zmaturovaní som 
sa rozhodla ísť ďalej na vysokú 
školu do Prešova na odbor 
pôrodná asistencia. Mnohí z vás 
boli na dni otvorených dverí, 
takže o fakulte zdravotníckych 
odborov už čo-to viete, ale 
ak by nie, tak vám prinášam 
zopár info o škole. Naša fakulta 
sa nachádza na začiatku cen-
tra mesta, v okolí máte zas-
távky MHD, plno obchodov, 
banky, papiernictvá, bistrá a 
reštaurácie, samozrejme aj 
bary a všeličo iné. Na intrák 
to máte pešo maximálne 15 
minút, všetko na dosah ruky. 
Na našej fakulte sú tieto od-
bory – ošetrovateľstvo, pôrodná 
asistencia, dentálna hygiena, 
fyzioterapia, urgentná zdravot-
ná starostlivosť a medicínsko-
technické odbory (rádiológia). 
Výber je dosť široký, už si len 
správne vybrať. 

2. Vždy si bola vzornou 
študentkou?

Aj keď ma v triede považovali 
za bifľu, nikdy som sa tak 
necítila, ani som bifľa nebola, 
to že som mala jednotky, bola 
zrejme zhoda náhod. Ale jas-
né, v niektorých predmetoch 
som sa snažila byť vzornou 
študentkou. Veľmi rada som 
mala ošetrovateľstvo (učili ma 
p.prof. Kakalejčíková a p.prof. 
Melicharová), vždy ma tento 
predmet vedel nakopnúť dopre-

du a samozrejme na praxi som 
chcela byť vzornou študentkou, 
predsa len už sa nerozprávate 
s figurínou, injekcie nepi-
cháte do umelej ruky, ale do 
človeka z mäsa a kostí, takže na 
ošetrovateľstve som sa naučila 
byť vzornou a vedieť to preniesť 
do praxe. 

3. Vždy si chcela ísť na pôrod-
nú asistenciu ? Alebo čo bolo 
tým impulzom, že si sa roz-
hodla práve pre pôrodnú asis-
tenciu?

Dlho som rozhodovala medzi 
ošetrovateľstvom a pôrodnou 
asistenciou, no napokon ma na 
pôrodnú asistenciu presvedčila 
prax na gynekológii a hlavne 
účasť pri pôrodoch. Práve tie 
pôrody boli tým impulzom, aj 
keď pri cisárskom reze ma to na 
chvíľu prešlo.

4. Bolo to pre teba ťažké, keď si 
tam začínala? A aké je to teraz, 
keď si tam už nejaký ten čas?

Pravdupovediac, čakala som, že 
zimný semester, teda ten prvý, 
bude ťažší ako letný, ale keď 
na to teraz pozerám, tak je to 
presne naopak. Zimný semester 
bol hlavne o teórii, takže nič iné 
len učenie a učenie a učenie, 
a aj keď anatómia a genetika 
potrápili, skúšky som dala ľavou 
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