1.

Mohli by ste sa nám krátko predstaviť?

Volám sa Ján Mikula, som z Banskej Bystrice. Som ženatý a čoskoro aj otec.
Momentálne žijeme s manželkou v Bratislave. Vyštudoval som na PrifUK, odbor
Geografia a Kartografia. Pracujem na riaditeľstve Slovenských elektrární na úseku
Stratégie a plánovania pre Facility management.
1.

V ktorých rokoch ste navštevovali KGŠM? A kto bol vtedy vaším triednym
profesorom?

Znie to ako fráza, ale naozaj sa mi zdá, akoby to bolo včera - konkrétne však v
rokoch 2000-2004. Triednym bol Laco Javorský.
2.

Ste absolventom KGŠM. Aké predmety ste mali v škole najradšej a ktoré ste
využili v ďalšom štúdiu?

Priznám sa, že som nijak špeciálne v triede nevynikal. Všetky predmety som dlho vnímal len ako z núdze cnosť.
Vtedy ma zaujímal hlavne futbal, street blading a, samozrejme, dievčatá. Jediný predmet, na ktorý som sa vždy
veľmi tešil, bol telocvik . Výhodou bolo, že som sa ocitol v kolektíve, ktorý ma potiahol, a teda nebolo celkom
„in“ úplne kašlať na školu. Za to, že som neupadol do akejsi pasivity, najmä v prvom ročníku, vďačím najmä
spolužiakom, no, samozrejme, profesori na tom majú tiež veľmi veľký podiel – videli vo mne potenciál, ktorý
som ja sám v sebe nevidel. Aj keď som sa na niektoré predmety vyslovene netešil, ba dokonca som sa ich až bál,
do školy som vždy chodil rád. Vždy tam vládla taká zvláštne príjemná atmosféra. S blížiacou sa maturitou sa aj
vďaka vyššie spomenutým dôvodom nakoniec aj vo mne prebudila zodpovednosť a dokonca som sa začal
zaujímať o niektoré predmety. Od 3. ročníka ma začala veľmi baviť geografia, informatika a dejepis. Dokonca
som sa zúčastnil geografickej olympiády.
3.

Na ktorého pedagóga najradšej spomínate a prečo?

Určite na Laca Javorského. Pre mňa bola jeho prítomnosť vždy zárukou toho, že sa budem cítiť v škole ako v
rodine. V rodine, kde ťa majú radi, kde im na tebe záleží. V rodine, kde sa sem-tam aj kričí a hovoria sa do očí aj
nepríjemné veci, no si ochotný to všetko akceptovať, pretože za tým všetkým cítiš záujem o tvoje dobro a
môžeš sa s istotou spoľahnúť, že za tebou bude rodina stáť.
Okrem toho Laco pre nás organizoval toľko mimoškolských aktivít, od rôznych chát až po výlety k moru, že to až
hraničilo s populizmom, takže sa ho ani nedalo nemať rád.
4.

Keby ste sa mali opäť rozhodnúť zo ZŠ nastúpiť na strednú, vybrali by ste si KGŠM ?

Určite áno. Hlavné dôvody som už spomenul. Ďalším nemenej dôležitým je však aj moja pripravenosť na štúdium
na VŠ. V porovnaní s mojimi spolužiakmi z VŠ som mal pocit, že som študent vybavený potrebnými poznatkami a
sociálnymi zručnosťami, schopný sa ostatným nielen vyrovnať, ale v niektorých prípadoch ich aj predčiť.
Zároveň som si v prostredí KGŠM našiel priateľov, s ktorými som v živom kontakte dodnes, a teda aj v tomto
smere mi KGŠM pozitívne ovplyvňuje život stále. Škola nám napríklad poskytla priestory na skúšanie pre našu
vtedy začínajúcu kapelu a tá funguje dodnes. Je toho však oveľa viac, za čo jej vďačím a som rád, že som si ju
vybral.
5.

Absolvovali ste nejaké cesty do zahraničia? Študijné pobyty? Čo bolo na nich zaujímavé?

Neviem, či sa tým myslí počas strednej alebo vysokej školy. Študijné pobyty som však v zahraničí neabsolvoval.
Počas VŠ som mal priestor cestovať po Európe. 2 mesiace som bol na brigádach vo Francúzsku, 1 mesiac v
Anglicku a niekoľko kratších výletov po Európe. Súčasný zamestnanec ma vyslal na pol roka pracovať do Ríma a
pravidelne absolvujem rôzne školenia v zahraničí.
6.

Čo by ste odkázali našim študentom a pedagógom?

Študentom - čerpajte naplno z toho, čo vám spoločenstvo tejto školy ponúka, a to nielen po stránke vzdelania,
ale aj duchovna či budovania vzťahov. Na vlastné oči dnes vidím ovocie, ktoré mi prinieslo pôsobenie na KGŠM.
Vážme si to, že máme takúto školu. Nie je to samozrejmosť.
Pedagógom – patrí Vám vrúcna vďaka za všetko, čo ste pre nás urobili a čo robíte pre terajších študentov.
Každý, popri snahe niečo vyprodukovať, robí aj chyby. No ak presvedčí svojím dobrým úmyslom a svojou
kompetentnosťou, , nemusí sa báť o svoju autoritu. Mňa ste presvedčili.

