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Aberdeen je, podľa počtu obyvateľov, tretie najväčšie mesto v Škótsku. Leží na 

východnom pobreží Severného mora. Pôvodne kráľovské mesto sa honosí prívlastkami ako 

„strieborné“ alebo „žulové“, vďaka vzhľadu a farbám tunajších budov. Mesto sa tiež nazýva „hlavným 

naftovým mestom Európy“, pretože je to sídlo mnohých naftových spoločností. Pripomína 

rozprávkové mestečko, ktoré je známe i svojim prístavom, lodnou dopravou a rybárčením. Prvá 

Aberdeenska univerzita (King´s College) bola založená v roku 1495. Táto univerzita bola tretia 

najstaršia v Škótsku.  

     

 
                                                       Rozprávkové mestečko Aberdeen 

     
Aberdeen na východe Škótska             “Strieborný” Aberdeen          King´s College 

       
     Vstup do King´s College          Nová budova King´s College         Knižnica Aberdeenskej university 



Aberdeenská univerzita v jej dnešnej podobe vznikla v roku 1860 spojením pôvodnej 

King´s College a Marischal College, ďalšej univerzity, ktorá bola vytvorená ako protestantská 

alternatíva v roku 1593. Dnešnou druhou univerzitou v Aberdeene je Robert Gordon University. 

 

Lila je nedávnou víťazkou okresného kola celoslovenskej súťaže Olympiády v anglickom 

jazyku v kategórii 2D a postupuje do krajského kola.  Najviac ju baví učenie priamo praktickou 

činnosťou. Ako sama vraví, je presne ako jej ocko, ako študentka „žije z toho“, čo jej bystrá hlava 

rýchlo pochopí a zapamätá si z teoretického výkladu na hodinách, ale sedenie pri knihách nie je veľmi 

pre ňu. Zato zaujímavé akcie a činnosti určite áno. Svojmu budúcemu zamestnávateľovi či klientom 

môže ponúknuť nemálo zo svojich silných stránok: svoj potenciál byť dynamická, smelá, veselá, 

duchaplná, učenlivá, výrečná, vedieť sa predať, vystupovať na verejnosti. V rámci mimoškolských 

i charitatívnych akcií vie byť iniciatívna, aktívna, zodpovedná, empatická, spoločenská.  

 

Lila, odkiaľ prišiel nápad uchádzať sa o vysokoškolské štúdium na Univerzite v Aberdeene? 

Študovala tam moja sesternica. Prišlo mi to ako veľmi zaujímavá možnosť. 

 

Čo od tohto štúdia očakávaš? 

Nové vedomosti, zlepšenie jazyka, iný druh štúdia ako na Slovensku. Informovala som sa od 

Slovákov, ktorí študujú na University of Aberdeen, a všetci sú so štúdiom veľmi spokojní. Učia sa vraj  

prakticky, cez prezentácie a spoločné skupinové diskusie. 

 

Ktorý konkrétny odbor si si vybrala a prečo? 

Vybrala som si odbor business management, pretože je to smer, v ktorom sa vidím v budúcnosti. Baví 

ma riešiť problémy, situácie, organizovať akcie a ľudí.  

 

Kto prvý odhalil tvoje manažérske predpoklady? 

Keď som končila základnú školu, môj triedny učiteľ povedal mamke na rodičovskom združení, aby 

som išla študovať manažment, že viem organizovať triedu a pomáhať pri školských podujatiach. 

 

Podľa čoho si si vybrala našu strednú školu a čo bolo tvojou motiváciou vybrať si študijný odbor 

Manažment regionálneho cestovného ruchu? 

O tejto škole mi povedala kamarátka. Keďže sme nestihli deň otvorených dverí, vybrali sme sa sem 

osobne a jedna pani učiteľka nás ochotne školou previedla. Zaujali nás predmety, možnosť výberu 

z piatich cudzích jazykov, a hlavne priestory školy. Vybraný študijný odbor bola pre mňa ideálna 

kombinácia, pretože cestovanie som odjakživa milovala, a manažment bolo to, čo by ma bavilo aj 

v budúcnosti. 

 

V čom bolo pre teba štúdium na našej škole najviac prínosné? 

Jednoznačne mi najviac dali súťaže a školské akcie. Veľa som sa na tejto škola naučila, čo sa týka 

teórie, ale najviac som si toho odniesla asi z praxe.  

 

Ktorá akcia na škole ťa najviac oslovila? 

Najviac ma určite oslovila súťaž Nápad predáva. Bola to úžasná možnosť ukázať svoju kreativitu 

a vytvoriť niečo, čo bolo reálne iba v hlave. Pri tejto súťaži sme si skúsili, aké to je začínať podnikať, 

aj keď len v malej miere. 

 



Popíš nám prosím bližšie obidva víťazné projekty v súťaži Nápad predáva a tvoju konkrétnu kreatívnu 

účasť na nich. 

V treťom ročníku sme išli do súťaže Nápad predáva s podnikom „Healthy and happy“. Bol to nápad 

mojej spolužiačky Soni Haľkovej. Vymysleli sme firmu, v rámci ktorej sme ľudom poskytovali 

poradenstvo v oblasti zdravej výživy. Ponúkali sme váženie na špeciálnej váhe, diagnostiku, pomoc so 

stravou a fitness. Umiestnili sme sa na druhom mieste. Táto súťaž ma nakopla a chcela som vymyslieť 

niečo svoje. Tento školský rok som išla do súťaže so svojou firmou „Slove tours“. Bola to cestovná 

kancelária ponúkajúca zájazdy iba na Slovensku, pre rôzne cieľové skupiny. Zájazdy sme mali 

zamerané na rôzne oblasti Slovenska. Chceli sme tým poukázať na to, že najväčšie poklady máme 

práve tu, a že nemusíme cestovať ďaleko, aby sme videli krásne miesta. Tento rok sme získali cenu 

riaditeľa a cenu investorov. 

 

  
 Firemný stánok „Healthy and happy“ v školskej Cena riaditeľa a cena investorov za firemný stánok 

                    súťaži Nápad Predáva   cestovnej kancelárie „Slove tours“ v súťaži Nápad predáva 

 

        Logo vytvorené pre CK “Slove tours” 

 

Aké ďalšie akcie na našej škole považuješ za prínosnú inú formu vyučovania? 

Pre mňa boli veľmi prospešné aj dni otvorených dverí, prezentácie na základných školách, a hlavne 

prax v zahraničí. Pred rokom som mala možnosť ísť na trojtýždňovú prax v Taliansku cez projekt 

Erasmus +. Bol to úžasný zážitok a skvelé obohatenie vedomostí . 

 

 



Ako si spomínaš na svoje víťazstvo v prvom ročníku celoškolskej show MISS, MISTER A TALENT 

ŠKOLY, kde ťa zvolili za 1. vicemiss školy 2015? 

Najprv som sa veľmi nechcela zúčastniť tejto súťaže. Nakoniec som sa nechala presvedčiť 

a neľutovala som. Bol to pekný deň a krásny zážitok. 

 

              
1. vicemiss školy 2015 

 

Aká je tvoja úloha v Žiackej školskej rade, odkedy tam pracuješ a čo ti táto práca priniesla? 

V školskej rade som od druhého ročníka a mám na starosti financie. Naša školská rada je veľmi dobre 

fungujúca organizácia. Naša pani učiteľka, ktorá je našou koordinátorkou, nás vedie príkladne. 

Stretávame sa, pripravujeme a hodnotíme školské akcie. Okrem školských udalostí pripravujeme aj iné 

veci, ako napríklad návštevy detských domovov a postihnutých detí. Naučila som sa tu organizovať 

menšie školské podujatia, čo mi dalo veľa aj do budúcnosti. 

 

Aké sú tvoje ďalekosiahlejšie plány do budúcnosti? Plánuješ zostať v zahraničí alebo sa vrátiť na 

Slovensko? 

Tak čo bude, je vo hviezdach. Ale ak ma príjmu na vysokú školu v Aberdeene, tak by som rada ostala 

študovať a pracovať pár rokov tam, po niekoľkých rokoch sa vrátiť domov. Certifikát, ktorý by som 

tam získala, by mi platil všade vo svete, tak verím, že vďaka nemu by som si tu vedela nájsť lepšiu 

prácu.  

 

V čom by si chcela najradšej podnikať?  

Najviac by ma bavilo podnikať alebo pracovať v „beauty“ priemysle. Veľmi ma baví kozmetika 

a líčenie. Určite by to bol pre mňa sen byť manažérkou alebo majiteľkou svetoznámej kozmetickej 

značky. 



                              
 V rámci akcie “Urob dobrý skutok”              Manekýna       

      na návšteve internátnej školy      na školských akciách 

  pre hlucho-slepé deti  v Červenici 

 

         
               Členka poroty na imatrikulácii          Študentka na kurzoch japončiny 

                   organizovaných na našej škole   

             

 

Spracovala Mgr. Natália Prostredná 

 


