
JANA GUNÁROVÁ 

UPJŠ KOŠICE 

Hovorí sa, že zo strednej školy si odnesiete tie naj zážitky. Môžem povedať, 

že v mojom prípade to tak aj bolo. Toto gymnázium ma naozaj pripravilo na vysokú školu 

a za to som vďačná skvelým učiteľom, ktorých má toto gymnázium požehnane! Dnes som 

študentkou na vysokej škole, na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a na strednú 

školu spomínam s nostalgiou.  

 

 

LUCIA MLYNÁROVÁ 

UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA, FAKULTA MASMEDIÁLNEJ KOMUNIKÁCIE, ODBOR 

MARKETINGOVÁ KOMUNIKÁCIA  

Keď som vychádzala z deviateho ročníka nevedela som na akú vysokú školu neskôr 

pôjdem a čím chcem v budúcnosti byť. A zrazu sa ma pýtali na akú strednú posielam 

prihlášky. Vybrala som si Gymnázium v Dobšinej a moju voľbu neľutujem. Počas tých 4 rokov 

som si premyslela čím sa chcem živiť a vybrala som si vysokú školu. Gympel ma na túto výšku 

dostatočne pripravil, keďže teraz študujem to po čom som túžila. Na gymnáziu  sa mi najviac 

páčilo, že sme sa učili o rôznych veciach a aj preto som dokázala dávať na hodinách pozor. 

Profesori nám vychádzali v ústrety ako sa len dalo a pomáhali nám s prípravami na vysokú aj 

po vyučovacích hodinách len aby nám pomohli. A ďalšia vec, ktorá sa mi páčila bolo, že sme 

dostávali zaujímavé domáce úlohy, ktoré sme nie, že museli robiť, ale chceli. Som rada, 

že som chodila práve na Gymnázium do Dobšinej. 

 

MATÚŠ MOL 

BRNO, FEI 

Môj gympel patrí medzi moje najlepšie obdobie v živote, hoci trvalo iba 8 rokov. 

Na gympli som spoznal kamarátov - spolužiakov teda mojich “bratov” a moje “sestry” a moju 

druhú mamu. Počas tých pár rokov nás všetkých vychovávala a radila nám ako sa dá 

prebojovať týmto svetom s kyselinami či aké komplikovane je ľudské telo. Ale nebola nato 

vždy sama, s pomocou celého učiteľského zboru a dôležitej matematiky či vždy potrebnej 

angličtiny sme boli schopní opustiť tento gympel a dokážeme úspešné čeliť problémom ako 

je vysoká škola. Tým pádom som si istý že gymnázium v Dobšinej je tá najlepšia škola. 

 



VRATKO RAFAJDUS 

FIIT, BRATISLAVA 

Ľudia príďte, oplatí sa, 4roky na tejto škole mi dali veľmi veľa, študujem na FIIT a 

vôbec sa nestrácam ani popri ľuďoch ,ktorí prišli z najprestížnejších IT stredných škôl v BA :)  

 

POLGARI STEFAN  

AFFILIATE MANAGER, VISIBILITY- INTERNET MARKETING AGENCY 

Gymnázium Dobšiná nepripravuje deti len do školy, ale hlavne do života. Mal som 

možnosť porovnať úroveň mojich vedomostí a vedomostí žiakov iných gymnázií, ako 

v okrese, tak celoslovensky. Sú to jednotkári naučený veci naspamäť. Síce majú naučené 

stovky strán, ale v praxi a v živote to nestačí. Je rozdiel uplatniť sa a vyštudovať. 

Na Gymnázium v Dobšinej posielajte deti, ak ich chcete mať úspešné, v tom prípade je to to, 

čo hľadáte.  

 

LESKOVJANSKA MAŤA  

TELESNÁ VÝCHOVA, HUDOBNÁ VÝCHOVA UPJŠ KOŠICE 

Čo sa týka prípravy na VŠ, som s gymnáziom veľmi spokojná. Bola som pripravená 

začať niečo úplne iné aj z hľadiska učebnej látky, aj prípravy osamostatnenia sa. Aj keď to bol 

rýchly zlom, pri nástupe na VŠ, ale gymnázium bolo naozaj prípravou.  

 

 

DOMINIKA JEŽOVÁ  

UNIVERZITE MATEJA BELA ODBOR FINANCIE, BANKOVNÍCTVO A INVESTOVANIE 

Na Gymnázium do Dobšinej som šla hlavne preto, že som ešte presne nevedela čomu 

sa chcem v budúcnosti venovať. Za tie štyri roky som si medzi predmetmi našla tie ,ktoré ma 

najviac bavia a získala som všeobecný prehľad. Momentálne študujem na Univerzite Mateja 

Bela odbor Financie, bankovníctvo a investovanie. Až tu vidím ako ostatní ,čo chodili na 

odborné stredné školy majú problém hlavne s cudzími jazykmi a s matematikou. A preto 

odporúčam tým, ktorí ešte stále nie sú rozhodnutí, čo chcú robiť v budúcnosti, aby šli 

na gymnázium. Mne osobne tá škola dala okrem vzdelania aj veľa zážitkov a nových 

kamarátov. Určite nikdy neoľutujem, že som šla študovať práve tam. 

http://www.facebook.com/pages/Affiliate-Manager/143332352357796
http://www.facebook.com/VISIBILITYsk


BIBIANA FAFRÁKOVÁ, MANAŽMENT NÁBYTKÁRSKEJ VÝROBY, TU ZVOLEN 

Som bývalá študentka Gymnáziá v Dobšinej a táto škola mi dala naozaj 

veľa.....Momentálne študujem na Technickej univerzite vo Zvolene a len vďaka gymnáziu 

zvládam vysokoškolskú matematiku aj chémiu. Gymnázium ma pripravilo na vysokú školu 

akéhokoľvek smeru. Môžem ju len vrelo odporúčať. 

 

LEA DŽUBÁKOVÁ  

UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA - FILOZOFICKÁ FAKULTA, KATEDRA TRANSLATOLÓGIE. 

TLMOČNÍCTVO A PREKLADATEĽSTVO AJ NJ 

Na Gymnáziu v Dobšinej som prežila jedny z najkrajších rokov môjho života. Páčili sa 

mi vyučovacie hodiny ale hlavne spôsob, akým nám vyučujúci dané učivo vysvetľovali. Páčil 

sa mi ich prístup k žiakom a ochota pomôcť pri akýchkoľvek problémoch. Gymnázium ma 

veľmi dobre pripravilo na štúdium na vysokej škole, neľutujem tie 4 roky strávené na tomto 

gymnáziu a vrelo ho každému odporúčam.....najviac sa mi páčili hodiny angličtiny, na tie som 

sa najviac tešila lebo sme mali najlepšiu triednu :) 

 

HANKA LIPTÁKOVÁ, UK BRATISLAVA 

Na gymnáziu som strávila 8 rokov a mala som šťastie, že som bola vo výbornom 

kolektíve spolužiakov. Zažila som tam s nimi neopakovateľné chvíle a hlavne kopec zábavy. 

Učitelia dotvárali priam rodinné prostredie a boli veľmi ústretoví, milí a dobrí. Hneď by som 

to vrátila späť. Na strednú školu nikdy nezabudnem 

 

JANKA FIGÚROVÁ 

MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY, UMB, BANSKÁ BYSTRICA 

Pri rozhodovaní žiakov kam ďalej na strednú školu sa mnohí rozhodujú na základe 

toho, ako ich škola pripraví na vysokoškolské štúdium. Často sa študenti, či rodičia 

domnievajú- čím väčšia škola, tým lepšie. Podľa mňa je však opak pravdou- naše gymnázium 

ma pripravilo lepšie ako ktorákoľvek iná škola. Prístup profesorov ku žiakom či kvalita 

vyučovania sú na výbornej úrovni. Pri prípravách na prijímačky na moju školu (Medzinárodné 

vzťahy, UMB) som stretla mnoho ľudí zo všetkých kútov Slovenska a práve tam som zistila, 

že s mojimi študijnými vedomosťami vôbec nezaostávam za žiakmi z Bratislavy, ale naopak, 

mnoho krát som vedela okolo témy oveľa viac vecí ako oni. Myslím, že to je dostatočným 

dôkazom o kvalite. A preto je podľa mňa Gymnázium v Dobšinej tá správna voľba.  



MICHAL REVAJ 

ŽILINSKÁ UNIVERZITA FAKULTA ŠPECIÁLNEHO INŽINIERSTVA ŠTUDIJNÝ ODBOR ZÁCHRANNÉ 

SLUŽBY (ZAMERANIE NA POŽIARNU BEZPEČNOSŤ) 

Obdobie, keď som študoval na Gymnáziu v Dobšinej považujem za dôležité obdobie 

v mojom živote, preto že v tomto období som sa definitívne rozhodol ktorým smerom 

sa budem "vo svojej kariére" uberať. Táto škola mi dala pevné základy na ktorých som mohol 

ďalej na vysokej škole stavať a získavať nové vedomosti. V triede na gymnáziu sme neboli 

veľká skupina čo umožňovalo individuálnejší prístup učiteľov k jednotlivým študentom 

na každom z predmetov nie len pri vzdelávaní ale aj pri výchove. Škola bola po technickej 

stránke vybavená priemerne, asi ako hociktorá iná škola v okrese, čo bolo pri výuke úplne 

postačujúce. Vec ktorú si teraz odstupom času najviac vážim je to že na tejto škole bol 

pozitívny prístup vyučujúcich k výuke a snaha pomôcť a naučiť, aj keď sme to ako študenti 

svojím prístupom a správaním vyučujúcim neuľahčovali. Som rád, že som mohol študovať 

na Gymnáziu v Dobšinej pretože ma to obohatilo a v neposlednom rade som spoznal veľa 

dobrých ľudí.  

 

 

  



MÁRIA NOVOTNÁ 

 VŠVU BRATISLAVA, ODBOR ARCHITEKTÚRA 

To čo sa naučíme na strednej škole, nie sú len prázdne omáčky učiteľov, kotúľ vzad a 

ako zderivovať komplikovanú rovnicu. Je to aj o tom ako nepriťahovať problémy, ako vyriešiť 

tie ktoré za nami prišli, ako správne požiadať o láskavosť, naučiť sa kedy stačí, kedy treba 

makať a kedy stačí len ticho sedieť a tváriť sa zaujato. A to je možné na tejto malej škole. 

Lebo práve preto, že je malá. Každý každého pozná. Je ťažké byť neviditeľný. Moja stará 

škola umožňuje žiakom ako byť správne viditeľný. Za dobu štúdia, žiaci prehodnotia svoje 

chovanie k profesorom a zistia ako ku ktorému pristupovať, veď ide predsa o známku! 

Našťastie naši učitelia vedia, že známka je zvyčajne len pre dobrý pocit, pre podporenie 

súťaživosti a pre rodiča. Väčší dôraz kladú na to, či žiaci naozaj rozumejú tomu, 

čo rozprávajú. Nikto nechce počuť poučky naučené odzadu dopredu. Toto je jedna 

z najväčších výhod tejto strednej školy. Učí ako sa učiť, aby si porozumel. Nie iba učivu. Ale aj 

životu. Decká v škole behajú hore dole, spoznávajú sa s inými, staršími študentmi, vymieňajú 

si informácie, organizujú spoločne spoje prvé plesy a iné k štúdiu dôležité udalosti. Táto škola 

je otvorená všetkým nápadom. Pustí svojich študentov na zahraničné výlety, nechá ich nech 

si sami nájdu workshopy v okolí čo ich zaujímajú a na ktorých chcú participovať. Umožňuje 

im socializovať sa na regionálnej, celoslovenskej, dokonca medzinárodnej úrovni. Čo sa týka 

mňa osobne vždy s radosťou vkročím medzi steny Gymnázia v Dobšinej do atmosféry chaosu 

a radosti, ktorá srší z každej tváre. Všetky moje spomienky sa spájajú s úsmevnými 

udalosťami. Pri riešení problému si vždy spomeniem na to, ako by to bolo na našom "starom 

gympli". A čo sa týka nás ako vyslúžilých veteránov GyDka. Sme všade. Lietame medzi USA, 

Argentínou, Aljaškou, Afrikou, po celej Európe, myslím že ktosi skúsil aj Áziu. 

Austrália čaká na vás, prváci. 

Študujem na škole, ktorá sa opiera o vedomosti z matematiky, hovoríme 

s vyučujúcimi častejšie v angličtine ako v slovenčine a programovanie je našou každodennou 

prirodzenosťou. Ani raz som nepocítila nedostatky, ani zaostávanie, skôr naopak, vďaka IKT 

zručnosti som si našla v lete brigádu vo svojom odbore.  

Nie je dôležité na akej prestížnej vysokej škole sme a koľko odporúčaní máme 

v životopise. Dôležité je to, či sme spokojní  so svojím životom. Ak sa pozrieme späť, či 

sa smejeme.  

A ja sa smejem veľmi.   



Som maturitný ročník 1998. Aj dnes s odstupom pätnástich rokov môžem povedať, 

že štyri roky na Gymnáziu v Dobšinej patria k najkrajším v mojich spomienkach. Stretla som 

tam úžasných ľudí - spolužiakov aj profesorov. Každý prispel svojím dielom k tomu ako 

sa formovala moja osobnosť a aj pri rozhodnutí, kam ďalej. Najvýraznejšie ma ovplyvnili 

profesorky biológie a fyziky, venovali sa mi aj mimo bežných vyučovacích hodín, motivovali 

ma a dodali mi odvahu prihlásiť sa na lekársku fakultu. Aj počas štúdia na vysokej škole som 

mala na Gymnáziu dvere vždy otvorené, nech som prišla s čímkoľvek. Dnes pracujem ako 

lekárka na rádiodiagnostickom oddelení jednej okresnej nemocnice v nemeckom Sasku, ale 

na začiatku stálo rozhodnutie študovať medicínu a neúnavná podpora profesorov 

pri príprave na maturity a prijímacie skúšky. Ako sa vraví, každá cesta začína prvým krokom a 

som veľmi rada, že som ho urobila na Gymnáziu v Dobšinej. 

 

S pozdravom 

MUDR. JANA PETRENKOVÁ 

 

  



MARTIN KUCHÁR 

A čo sa týka pozície, tak som jeden z hlavných editorov technologických magazínov 

Azetu - MobilMania.sk a Zivé.sk, pričom v prípade MobilManie som aj vedúci vydania. Ide 

o najčítanejšie slovenské magazíny o IT, mobilnej komunikácii, počítačoch a internete 

s mesačnou čítanosťou viac ako pol milióna unikátnych používateľov. 

A z nejakých takých nedávnych highlightov možno stojí za zmienku fakt, 

že od začiatku tohto roka som vlastne až tento týždeň poriadne na Slovensku - Bratislava, 

kde momentálne pôsobím. 

V konečnom dôsledku som novinár, cestujem veľa po svete po rôznych kongresoch, 

veľtrhoch elektroniky ale aj iných konferenciách týkajúcich sa IT biznisu. Za posledné dva 

mesiace som bol 2x v USA, Londýne, Barcelone, Nice, Monacu, Zürichu, Berline. Viedeň, 

Prahu či Budapešť už ani nerátam. Takže sa darí, až veľmi dobre. Jediným problémom je vek 

keďže, aby ma ľudia brali vážne, musím ich o tom presvedčiť trochu inak, nakoľko sa im zdá, 

že nemám potrebné skúsenosti povedzme...v čom sa samozrejme mýlia. Často som totiž 

najmladším účastníkom na konferenciách a to nie sú "telecvičňové akcie" ale podujatia, kde 

príde osemtisíc ľudí. 

 


