
Ak si deviatak, čaká ťa pravdepodobne prvé väčšie rozhodnutie, a to v ktorej budove, triede a stoličke zakotvíš 

na najbližšie štyri roky. Vybrať si správnu lavicu, to nie je len tak. Ver mi, viem o čom hovorím. Ja som si ju 

vyberala už niekoľkokrát. Či som volila dobre drieť šesť rokov práve lavice na Lekárskej fakulte UPJŠ v 

Košiciach, ukáže až čas. No hneď v prvom ročníku na vysokej škole som vedela, že stolička v druhej lavici pri 

dverách v budove gymnázia P.O.H. v Kežmarku bola tá správna. Nebolo vždy ľahké obsedieť tam. Lenže čím 

ľahšiu cestu zvolíš, tým kratšie si posedíš na výške. Počul si niekde, že je to tu ťažké? Čisté jednotky za 

minimálnu snahu bohužiaľ neznamenajú nič. To, že budeš mať teraz horšie známky neznamená, že nemôžeš ísť 

na akúkoľvek vysokú školu, ktorú aj úspešne dokončíš. Okrem diplomu z kvalitnej vysokej školy jediné 

vysvedčenie, ktoré budeš v živote potrebovať, je to maturitné. 

Ak si z Kežmarku a okolia a hľadáš klasické gymnázium voľba gymnázia P.O.H. by mala byť pre teba viac-

menej jasná. Obrovským pozitívom je, že nemusíš cestovať. Ak si doteraz nedochádzal, tak nemáš tušenia, čo 

to znamená. Miesto doslova hodín strávených v autobuse, či vlaku sa môžeš venovať sebe. Koľkokrát mali moji 

spolužiaci po tréningu, či stihli pocvičiť vo fitku, poklebetiť na káve, či si len poležať na gauči, kým ich 

kamaráti boli ešte len v autobuse na ceste domov. Nehovoriac o tom, že kým my sme ráno ešte sladko spali, oni 

už kráčali na zastávku. A potom rozprávali, ako je super cestovať, keď vonku mrzne alebo sú horúčavy, 

prípadne prší. Ty stojíš na jednej nohe v natrieskanom autobuse a čakáš v rannej zápche. Na druhej strane - 

stačí štyri roky vydržať. 

Možno ťa ťahá niekam inam so sebou kamarát. Celú základku ste bili partiu, a tebe je ľúto to teraz rozbiť. Ale 

pýtam sa, chystáš sa s ním aj na výšku? Pôjdeš študovať to, čo povie on? Naozaj si myslíš, že vás v živote nič 

nerozdelí? Ak je to dobrý kamarát ostane s tebou aj napriek všetkému. Tvoje rozhodnutia má podporovať, nie 

ťa ovplyvňovať.  

Možno nemáš problém s našim gymnáziom, len chceš zmeniť vzduch. Chápem, že deväť rokov základnej v 

jednej triede je dosť, a pokračovať ďalšie štyri v podobnom kolektíve ti príde cez čiaru. Ale z vlastnej 

skúsenosti viem, že ľudia sa na strednej zmenia, postupne dospievajú. A určite ťa viacerí milo prekvapia.  

Ak dôvodom nie sú ľudia, len mesto, tak to si nechaj na vysokú školu. Neviem či si to uvedomuješ, ale budeš 

môcť ísť študovať, kde ti len napadne. A v rámci Erazmus programu sa dostaneš do niekoľkých ďalších krajín 

sveta. Nie je to oveľa dôležitejšie, ako to či budeš teraz študovať tu alebo o dvadsať kilometrov ďalej? Nie je až 

také dôležité, kde sa učíš. Oveľa dôležitejšie je, či a ako sa učíš. 

Na záver ti chcem povedať, že ti držím palce. Uži si strednú školu, rob to čo ťa baví, lebo tak skoro na to čas 

mať nebudeš. Ale aj rozmýšľaj, aká práca by ťa bavila a uč sa. Nech ti to teraz znie akokoľvek, každou 

spravenou úlohou z matiky, angliny či chémie si buduješ svoju budúcnosť. Sú to vedomosti, a tie nekúpiš. Raz 

budeš sám sebe vďačný, že si nebol až taký lenivý. Môj tip, keď už drieš tú lavicu, tak dávaj pozor a naučíš sa 

skoro všetko v škole. Väčšina profesorov bude zhovievavých a ochotných látku zopakovať, poprípade vysvetliť 

navyše. Aj keď sa niektorí budú tváriť drsne, učia radi, baví ich to, jednoducho to majú v sebe. Máš možnosť 

voľby seminárov (slovina, matika, biola, chémia, anglina), kde sa preberá aj vysokoškolské učivo, tak si to 

nechaj poriadne vysvetliť. Hlavne nezaspi na vavrínoch a vyžmýkaj z Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava 

v Kežmarku, čo sa len dá. Ani sa nenazdáš a si maturant, ktorý bude radiť prvákom, ako prežiť. Samozrejme 

ich trošku postrašíš, prehovoríš im do duše, ale zakončíš to tým, že aj napriek ťažkej ceste k cieľu, by si si to 

dal hneď celé odznova. 

 

Per aspera ad astra! (“Cez prekážky ku hviezdam!”) 

MUDr. Simona Gáborčíková  

(absolventka gymnázia P.O. Hviezdoslava v Kežmarku, ročník 2015) 


