
ZA DVERAMI ZBOROVNE

VIZITKA

ZNAMENIE: škorpión

NAJOBLÚBENEJŠIA FAR-
BA: modrá, ružová, biela

NAJOBLÚBENEJŠIE JED-
LO: rezeň a zemiakový 

šalát

OBLÚBENÝ FILM: 
Nedotknuteľní

OBLÚBENÁ KNIHA: 
knihy od Dominika Dána

ZÁUJMY: 
hudba, tanec, filmy

SNY: tie svoje som si už 
splnila, prajem si byť stále 

taká šťastná a zdravá

FON: Čo Vás viedlo k tomu, aby 
ste sa stali učiteľkou?

LYDKA: Pravdou je, že za prácou 
učiteľka ma viedla predovšetkým 
vidina jednoduchšej práce.  Keď 
som už mala rodinu, je pravdou, 
že som už nechcela pracovať na 
smeny. Tiež som chcela zmenu a 
skúsiť či dokážem odovzdať svoje 
praktické zručnosti a vedomosti 
aj ďalej.

FON: Aké je to byť učiteľkou v 
škole, v ktorej ste nedávno sedeli 
v lavici ako žiačka?

LYDKA:  Zo začiatku to bolo 
zvláštne, lebo začiatky sú všade 
ťažké, hlavne keď z niektorých 
učiteľov, ktorí ma učili, sa stali 
moji kolegovia. Našu školu mám 
rada a som šťastná, že som v nej 
mohla študovať.

FON: Ktorý predmet ste mali naj-
radšej a ktorý ste nenávideli?

LYDKA: Najradšej som mala, tak 
ako asi každý študent, informati-
ku, telesnú výchovu, prvú pomoc 
a prax. Nenávidela som zas všetky 
predmety, na ktorých sa skúšalo.

FON: U nás, v škole, ste známa 
tým, že chodievate so žiakmi na 
súťaže prvej pomoci a naozaj 
ste úspešní. Ocitli ste sa niekedy 
v situácii, keď ste museli svoje 
znalosti prvej pomoci využiť „na-
ostro“?

LYDKA: Svoje zručnosti som si 
vyskúšala aj v realite. Našťastie to 
dopadlo  veľmi dobre pre zrane-
ného chodca, ten skončil len s 
otrasom mozgu. Čo sa týka súťa-
ží, mala som šťastie na šikovných 
žiakov, s ktorými bola výborná 
spolupráca a to, že vyhrávame, 
svedčí o tom, že sme jednoducho 
najlepší!

FON: Neľutujete niekedy, že ste 
sa rozhodli pre prácu učiteľky?

Nikdy som to neoľutovala, som 
rada, že môžem to najlepšie zo 
seba odovzdávať ďalej. Práca 
učiteľky ma baví, aj keď je to 
niekedy náročné, hlavne ak máte 
triedu a s tým spojené povinnosti.

FON: Aj Vy sama ste boli štu-
dentkou tejto školy. Kto Vás 
ovplyvnil vo výbere strednej 
školy?

Študovať na strednej zdravot-
níckej škole som chcela už od 1. 
ročníka ZŠ, páčila sa mi uniforma. 
Až neskôr som si uvedomila, že 
mám k práci zdravotnej sestry 
blízko, chcela som pomáhať, robiť 
svet lepším, aby nikto netrpel, aby 
bol každý zdravý.

FON: Ste odborná učiteľka, teda 
pracujete v škole i v nemocnici. 
Ktorá práca Vás viac napĺňa?

LYDKA: Je to náročné povolanie, 

Lýdia Cimermanová je učiteľkou na strednej zdravotníckej 
škole už deväť rokov. Učí odborné predmety a aplikovanie 
teoretických vedomostí v praxi. Pre svojich žiakov je nielen 
pedagogickým vzorom, ale aj podporou, priateľkou a dru-
hou mamou. Dokáže pochopiť, podporiť, je anjelom, ktorý 
sa vie aj „rozčertiť“, keď je to potrebné. Vďaka týmto vlast-
nostiam sme sa my, jej 2. A, s výdatnou pomocou p. učiteľ-
ky Husárovej rozhodli prihlásiť ju do celoslovenskej súťaže 
o najobľúbenejšieho učiteľa Zlatý Amos. Prvý úspech už 
máme – postúpili sme do finále a veríme, že vyhráme!
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