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Tomáš Galbinec 

štúdium v rokoch 1997 - 2014 

absolvent zložiek: MŠ, ZŠ, G, NŠ 
 
 
 
 
 
 

1. Na Mokrohájsku si spomínam veľmi často a v rôznych 
súvislostiach, keďže som tu prežil 17 rokov svojho života. 
Mojím vzorom nielen bol, ale dodnes je môj triedny učiteľ 
Mgr. Peter Novotný v takmer všetkých oblastiach, či už čo sa 
týka štúdia, alebo súkromného života. 

2. Študoval som tu preto, lebo môj hendikep si vyžadoval 
špeciálny pedagogický prístup, a to najmä na začiatku štúdia 
v oblasti pomoci pri učení písania, rysovania atď., ale aj 
určité prispôsobovanie v jeho ďalšom priebehu, ako 
napríklad: predĺženie času písania písomky, kopírovanie 
poznámok, keďže som pomaly písal.  

3. Tieto skutočnosti sú zároveň aj dôvodmi, prečo by som 
odporučil študovať na Mokrohájskej každému, kto má 
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špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, ale aj všetkým 
ostatným, ktorí chcú dostať kvalitné vzdelanie v 
prívetivejšom prostredí, ako na bežnej škole. Zároveň by som 
ešte doplnil ďalšie benefity, ako napríklad menší počet 
žiakov v triedach, čo umožňuje individuálny prístup učiteľov, 
bezbariérová budova a predovšetkým priateľský a rodinný 
prístup učiteľov, spolužiakov a ostatných pracovníkov školy.  

4. Najprospešnejšie pre mňa boli predmety vyučované na 
nadstavbe - odbor sociálno-právna činnosť, keďže 
z vedomostí, získaných z týchto predmetov som čerpal na 
Paneurópskej vysokej škole práva. Taktiež som sa naučil, 
okrem teoretických, aj veľmi veľa v praxi využiteľných 
poznatkov. 

5. Vyštudoval som na už spomínanej vysokej škole právo. 
A ako si predstavujem svoju budúcnosť? Chcel by som byť 
majiteľom nadácie. Mojim životným cieľom je spraviť svet 
lepším a verím tomu, že nadácia je jedným z najlepších 
spôsobov, ako tento cieľ naplniť. Myslím si, že právne 
vzdelanie mi veľmi pomôže pri napĺňaní môjho cieľa.  
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Adriana Mišovcová 

Štúdium v rokoch 1988 – 2008 

absolventka zložiek: MŠ, ZŠ, OA, NŠ 
 

 
 

1. Áno, stále mám spomienky v pamäti, napriek tomu, že už 
ubehlo 15 rokov, dodnes spomínam na svoju triednu 
učiteľku Mgr. Danielu Hamšíkovú. 

2. Bolo to najbližšie špecializované zariadenie v okolí 
bydliska. 

3. Dobrý, citlivý, pozorný prístup ku každému jednému z nás. 

4. Najpríťažlivejšie predmety boli právo a sociálna práca. 

5. Môj súčasný život je dosť aktívny. Bývam vo vlastnom 
byte, v ktorom je všetko prispôsobené pre moju 
sebestatočnosť a pri základných úkonoch mi pomáhajú 
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osobné asistentky. Cez týždeň chodím do denného DSS 
,,Čistá duša“. Venujem sa maľovaniu, maľujem ústami, 
pretože mi to môj zdravotný stav takto umožňuje. Môj 
umelecký talent sa zrodil už počas navštevovania školy na 
hodinách ergoterapie, kde pracoval ako vojak, a zároveň sa 
nám venoval prostredníctvom maľovania, Martin. Svoj prvý 
profesionálny obraz som nazvala ,,Zimná vianočná krajina“. 
Bol namaľovaný temperovými farbami. Inšpiráciou je pre 
mňa nálada, ročné obdobie, sviatky, príroda, internetové 
stránky... Moje obrazy boli vystavované nielen na 
Slovensku, ale aj v zahraničí (Česko, Maďarsko). Mojou 
radosťou je vedieť, že sa ľuďom páčia mnou vytvorené 
umelecké diela. Cítim, že môj život je naplnený zmyslom.  
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Anna Škodová 

Štúdium v rokoch 2012 - 2018 

absolventka zložiek: G, NŠ 

 
 
 

 

1. Samozrejme, že si spomínam hlavne na môj prvý kontakt 
s Mokrohájskou, na Deň otvorených dverí, ako mňa 
a môjho otca sprevádzal pán zástupca Lackovič po škole. 
Ak by som mala zhrnúť štúdium na Mokrohájskej, bolo 
super, lebo v triede nás bolo menej ako na iných stredných 
školách, v ktorých je  30 študentov v triedach.  Učitelia sa 
nám mohli individuálne venovať, a to nielen počas, ale aj 
po vyučovaní. Dobre si pamätám na pani učiteľku 
Sadlekovú, ona s nami zostávala po vyučovaní 
a vysvetľovala nám látky z chémie pred skúškou. Mala som 
viac vzorov, v prvom rade to bola naša triedna pani 
učiteľka Capeková, ktorá nás prijala a vzala pod svoje 
ochranné krídla ako svoje deti a druhý vzor pre mňa sa 
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stala pani učiteľka Richtarčíková, ktorá mala výborný až 
skvelý anglický prízvuk, zo začiatku som si myslela, že je 
rodená Angličanka. Aj pani učiteľka Pospechová bola pre 
mňa veľkým vzorom pri učení sa nemeckého jazyka.  

2. V prvom rade, rodičia mi vraveli: Anička vyskúšaj 
gymnázium, ale musíš sa veľa učiť. V druhom rade, kvôli 
mojim zdravotným problémom.     

3. Na tejto škole vyučujú skvelí učitelia, taktiež 
Mokrohájska organizovala rozličné  letné a zimné zájazdy. 

4. Moje najprospešnejšie predmety boli z nadstavbového 
štúdia sociálno-právnej činnosti, veľa som si z nich vzala na 
vysokú školu, v prvom ročníku som mala polovicu 
vyhratého! Pikošiek bolo neúrekom! Spomínam si na 
hodinu geometrie s p. uč. Horváthovou, keď sme sa na ňu 
nechápavo pozerali a ona povedala: „Pozriem sa a vidím!“                      

5. Momentálne študujem na Vysokej škole zdravotníctva 
a sociálnej práce svätej Alžbety odbor charitatívna práca, 
Katedra misiológie. Chcela by som pracovať tam, kde 
budem potrebná a užitočná.  
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Daniel Hamšík 

Štúdium v rokoch 1993 - 2003 

absolvent zložiek: ZŠ, G 

 

 
 
 
 

1. Prišiel som na Mokrohájsku na skúšku koncom tretej 
triedy a nastúpil som na začiatku štvrtej triedy. Pani 
učiteľka Addová bola moja triedna. S niektorými 
spolužiakmi som doteraz v kontakte, vídavame sa. 
Jednému spolužiakovi som dokonca neskôr robil 
osobného asistenta. 

2. Moja mama tu kedysi učila anglický jazyk a slovenčinu. 
Vtedy sa premýšľalo nad projektom integrovať zdravých 
medzi žiakov s postihnutím. Kto, keď nie jej vlastný syn, 
by bol ideálny pokusný králik  ?  

3. Učitelia vedeli všetko dobre vysvetľovať. 
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4. Znie to neuveriteľne, ale až v neskoršom veku som si 
uvedomil, že to bola slovenčina. Na základnej škole ju 
učila pani Boroňová a napríklad angličtinu ma učila pani 
Šaradinová. Na strednej škole som mal rád informatiku, 
ktorú ma učil pán Ištok. V podstate som mal rád všetky 
predmety. 

5. Vyštudoval som Pedagogickú fakultu Univerzity 
Komenského v Bratislave, po škole som pracoval ako 
sociálny terapeut v Ústave pre zdravotne postihnutých 
ľudí, Gaudeamus - ZKR. 
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Peter Hlinický 

Štúdium v rokoch 2010 – 2016 

absolvent zložiek:  G, NŠ 

 

 

 
 
 
 
 

1. Pamätám si na Mokrohájsku veľmi dobre, pretože to 
bolo jedno z najkrajších období môjho života. Veľa som sa 
tam naučil, spoznal som dobrých kamarátov a výborných 
vyučujúcich a celkovo som sa tam cítil dobre. 

2. Už ani neviem presný dôvod – po základnej škole som 
posielal prihlášku na viacero škôl, ale keďže som ešte 
nevedel, čomu by som sa chcel v živote venovať, tak som 
sa rozhodol pre gymnázium. Zároveň som si tak rozšíril 
vedomosti a naučil sa niečo nové, čo ma trochu posunulo 
v živote. 

3. Predovšetkým som bol v prítomnosti veľmi dobrých 
vyučujúcich a spolužiakov. Učitelia pristupovali k nám síce 
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prísne, ale spravodlivo a ľudsky. Boli to veľmi krásne 
hodiny – a poučné. A samozrejme, vďaka štúdiu na 
Mokrohájskej som sa aj ja ako intaktný dostal do kontaktu 
s ľuďmi, ktorí majú isté zdravotné znevýhodnenie, a tak ma 
to formovalo aj ako človeka. Mohol by som spomenúť 
hodiny angličtiny s našou triednou Dr. Šaradinovou, dejepis 
s Dr. Capekovou, hodiny s Dr. Ištokom či Mgr. Szekulom, 
ako aj slovenčiny s Dr. Bauerovou. Pomaturitné štúdium sa 
mi zase asi najviac spája s príjemným vyučovaním Mgr. 
Novotného a Mgr. Ištokovej.  

4. Momentálne študujem slovenský jazyk a literatúru, takže 
asi tieto, ale rovnako ma zaujímal aj dejepis, zemepis 
a pomohlo mi aj štúdium cudzieho jazyka – nemčiny 
a angličtiny. Počas štúdia sociálno-právnej činnosti som  
spoznal právo, ako aj hodiny zamerané na sociálnu prácu. 

5. Momentálne študujem editorstvo na Univerzite UKF 
v Nitre. Mám veľmi rád knihy, veľa čítam a ak je to aj 
možné, venujem sa písaniu. Literatúra ma baví. Veľmi rád 
by som pracoval v nejakom vydavateľstve, takže uvidíme, 
ako sa to v budúcnosti vyvinie.  
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Matej Lintner 

Štúdium v rokoch 2008 - 2012 

absolvent zložky:  G 
 

 
 

1. Na Mokrohájsku sa predsa nedá zabudnúť! Na 
„Mokrej" som spoznal medzi spolužiakmi, ale aj 
vyučujúcimi, množstvo skvelých priateľov a s mnohými z 
nich som v kontakte dodnes. 

2. Oslovil ma menší počet študentov v triedach a tiež 
individuálny prístup k potrebám žiakov a celkovo útulná  
a rodinná atmosféra školy. Myslím si, že veľkou výhodou 
Mokrohájskej sú práve oveľa lepšie vzťahy medzi 
študentmi školy a aj medzi učiteľmi a žiakmi navzájom. 

3. Štúdium na Mokrohájskej mi dalo v prvom rade veľmi 
kvalitné stredoškolské vzdelanie. Poznatky získané na 
gymnáziu som následne uplatnil na vysokej škole. Veľmi 
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cennou skúsenosťou bolo pre mňa zistenie, ako 
húževnato prekonávali žiaci na Mokrohájskej svoje 
každodenné prekážky spojené s ich zdravotným 
znevýhodnením. Fascinovala ma ich radosť zo života 
a odhodlanie. Ďalším benefitom školy je podľa mňa 
možnosť navštevovať vo veľkom množstve rôzne 
kultúrne podujatia, výlety a exkurzie a v neposlednom 
rade bezbariérovosť objektu školy a jej výhodná poloha. 

4. Keďže istý čas som žil v Rakúsku, bol a je pre mňa 
dôležitý nemecký jazyk, ale taktiež užitočná je pre mňa 
stále angličtina a pri štúdiu na vysokej škole mi veľmi 
pomohli poznatky z dejepisu a náuky o 
spoločnosti. Zážitkov mám veľmi veľa, najviac mi však 
utkvela v pamäti moja prvá exkurzia v Taliansku v júni 
2009 a taktiež v Chorvátsku v roku 2010 a v Ríme v roku 
2018. Spomínam aj na bývalú triednu p. uč. Capekovú, 
ktorú sme občas vytočili, ale vždy nás mala rada. 

5. Po skončení štúdia som sa rozhodol pre štúdium 
politológie na Fakulte politických vied a medzinárodných 
vzťahov UMB v Banskej Bystrici, takže dnes je zo mňa 
politológ a pracujem v Spoločnosti na pomoc osobám 
s autizmom v Banskej Bystrici. 
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Marek Pavle 

štúdium v rokoch 2011 – 2015 

absolvent zložky:  G 

 

1. Spomínam si na zážitok, keď našu školu osobne 
navštívil pán Milan Lasica a ja som pred ním stvárňoval 
scénku Lasica a Satinský a mohol som hrať niečo vtipné, 
pretože dovtedy ma mnohí ľudia poznali ako tichého 
a uzavretého človeka, ani by si nevedeli predstaviť, že 
by som sa na niečo také dal. 

2. Na Mokrohájskej som študoval, lebo túto školu mi 
odporučil riaditeľ, keď som ešte bol ôsmak na Základnej 
škole pre žiakov s autizmom. Mokrohájska bola 
považovaná za najvhodnejší typ pre relatívne malý 
počet žiakov v triede, lebo na Hálkovej 54 sme boli len 
štyria v triede.  
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3.  A takisto ma na Mokrohájsku lákala posilňovňa 
priamo v budove školy aj blízkosť plavárne, do ktorej 
som nemusel zo školy nikam chodiť. A takisto som sa 
tešil aj na matematiku, fyziku a chémiu.  

4. Takže fyzika a matematika boli pre mňa 
najzaujímavejšie predmety, aj spolu s chémiou. Čo sa 
týka angličtiny, jej veľkú kľúčovú dôležitosť v modernej 
dobe som si uvedomil aj na MATFYZe, lebo väčšina 
vedeckých prác, článkov či projektov je písaných 
v angličtine. 

5. Po absolvovaní gymnázia som sa rozhodol študovať 
fyziku na MATFYZ - FMFI UK - Fakulta matematiky, 
fyziky a informatiky Univerzity Komenského, lebo je to 
objektívna vedná disciplína, pričom fyzika skúma reálne 
javy v prírode a za jej najdôležitejší cieľ sa dá považovať 
opísanie konkrétneho prírodného javu konkrétnymi 
matematickými rovnicami.  
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Matúš Rovenský 

štúdium v rokoch 2013 - 2017 

absolvent zložky:  G 
 

 
 

1. Veľa som sa naučil, dvakrát som sa dostal do krajského 
kola Hviezdoslavovho Kubína a výrazne som si zlepšil 
jazykovú kompetenciu.  

2. Kolektívy v triedach sú podstatne menšie, než na väčšine 
SŠ, preto majú žiaci akiste aj viac priestoru na to, aby si 
vzájomne pomáhali aj mimo vyučovacích hodín. Tak mi 
Matej Magát pomáhal s matematikou, ja jemu zas s 
angličtinou a nemčinou... 

3.  Určite som sa lepšie naučil dva cudzie jazyky, ale spoznal 
som aj dosť veľa z slovenskej a svetovej literatúry (Chrám 
Matky Božej v Paríži, Na západe nič nového/Im Westen 
nichts Neues, Neprebudený, Hamlet, Dom v stráni, ...) a 
oboznámil som sa aj s predmetmi ako sú MAT, CHEM, FYZ, 
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OBN, DEJ, ... na oveľa vyššej úrovni, než to bolo na ZŠ 
(pochopiteľne); a ako niekoľkonásobný účastník 
Hviezdoslavovho Kubína som sa, okrem iného, naučil aj 
ešte lepšej disciplíne - tú recitátor, bezpochyby, potrebuje. 

4. Napríklad raz som na hodine zemepisu príjemne 
prekvapil pána riaditeľa Ištoka, ktorý hovoril o Rusku. Keď 
spomenul Liberálnodemokratickú stranu Ruska, povedal 
som, že Žirinovskij (líder strany) v roku 2013 po incidente v 
ruskom meste Čeľabinsk, kde na jedno miesto dopadol 
meteorit, povedal, že v skutočnosti žiadne meteority 
nepadajú, ale Američania skúšajú novú zbraň! Pána 
riaditeľa to prekvapilo a spolužiaci sa spolu so mnou 
rozosmiali, čo ma veľmi potešilo.  

5. Momentálne študujem na UK v 1. ročníku magisterského 
štúdia na Filozofickej fakulte odbor ruské a 
východoeurópske štúdiá. V apríli a júni 2019 som zložil 
štátnicu z angličtiny na 1. štátnej jazykovej škole v 
Bratislave, písomnú časť som napísal najlepšie zo skupiny. 
Mám teda aj oficiálne úroveň angličtiny C2. Chcem sa stať 
prekladateľom. Tak totiž budem môcť sprístupňovať 
čitateľom,  ktorí nie sú nositeľmi originálneho jazyka, rôzne 
texty. 
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Marek Štefaník 

štúdium v rokoch 2007 - 2015 

absolvent zložiek:  ZŠ, OA 

 

                             

1. Dobrá partia spolužiakov, hlavne na našich triednych 
humoristov - Mira Slávika a Miša Macharu - si rád 
zaspomínam. Nakoľko som bol blázon do športu, hlavne 
florbalu, tak som si dobre rozumel s telocvikármi, nielen ja, 
ale aj iní žiaci si s nimi tykali.  

2. Hlavný dôvod bol zmeniť prostredie, ktoré by bolo 
odlišné od bežnej školy. 

3. Na Mokrohájskej sme boli ako jedna rodina v jednej 
komunite. Navzájom sme sa poznali. Spomínam si dobre 
najmä na školské výlety, lyžovačky, športové aktivity. 
Taktiež študijný systém a proces boli individuálnejšie 
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nastavené, čo bola výhoda menšieho počtu žiakov v 
triedach. Učitelia boli empatickí, zhovievaví a aj 
kamarátskejší. 

4. Keďže som praktický typ človeka, najviac som obľuboval 
ekonomické predmety v rámci obchodnej akadémie. 

5. Pracujem v zdravotníctve v oblasti laboratórnej 
diagnostiky - prevoz krvi a biologického materiálu. Človek 
je vyrovnanejší a oveľa šťastnejší, do práce chodí s chuťou 
a živí ho jeho záľuba, a to je to najlepšie, čo si môže priať. 
Nakoľko ma aj šoférovanie aj autá bavia, tak jedna záľuba 
ma živí a druhou, ktorou je šport, si vypĺňam voľný čas. To, 
čo mi dala škola, viem zase využiť v iných situáciách, ktoré 
počas života prichádzajú a odchádzajú. Pracovný život má 
výhodu v tom, že sa nemusím mučiť na testy a písomky, 
podľa potreby si naštudujem, čo potrebujem. Keď prídem 
domov z práce, môžem sa venovať svojim voľnočasovým 
aktivitám. Veľkou nevýhodou je oveľa menej voľna ako 
počas školy, čo si teraz uvedomujem a trochu závidím 
deťom mojich súrodencov, ktorí sú ešte školáci.  
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Naši ABSOLVENTI hovoria za nás! 

 

Mgr. Tomáš Galbinec 

Adriana Mišovcová 

Anna Škodová 

PaedDr. Daniel Hamšík 

Peter Hlinický 

Mgr. Matej Lintner 

Bc. Marek Pavle 

Bc. Matúš Rovenský 

Marek Štefaník 

 

Použité skratky: MŠ: materská škola, ZŠ: základná škola,                      

G: gymnázium, OA: obchodná akadémia, NŠ: nadstavbové štúdium 

Motto - Nesnaž sa zapadať . . .  je  prevzaté z filmu Obyčajná tvár 

Rozhovory sú skrátené a aktualizované; vychádzali v rubrike 

Bývalí absolventi v rámci školského časopisu Moky 3 2015 až 21 

FOTO: archívy absolventov 

 

Zozbierala a zostavila: PaedDr. Daniela Bauerová 

 

 


