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Priestory našej školy sú vždy čisté  dlážky umyté, prach poutieraný, okná vyleštené, vzduch svieži. 

Ľahko by sa to pre nás mohlo stať samozrejmosťou, za touto čistotou je však každodenná tvrdá 

práca, ktorú nerobia zázračne noční škriatkovia, ale každý deň priebežne tím našich dám – za 

všetky spomenieme napríklad pani Oľgu, Annu, Martu a Máriu. Rada by som jednu z nich bližšie 

predstavila.  

 

 

 
      Usmievavé dámy, pani Oľga a pani Marta                          Pani Mária počas rozhovoru  

                                                                                                          do školského časopisu 

 

 

Ľudí, akými by sme mali byť všetci je neobyčajné málo. Preto som si našu pani upratovačku Máriu 

Spišakovú hneď všimla. Je to zatiaľ najmilšia osoba, ktorú poznám . Stále ju stretávam s úsmevom a 

skromnosťou na tvári. Keď ju vídam na chodbách, pripomína mi byť dobrým človekom a všímať si 

svet v inom svetle. 

 

Pani Mária, kedy ste tu začali pracovať? 

V septembri pred 3 rokmi. 

 

Čo tomu predchádzalo, že ste sa dostali práve na našu školu? 

Hľadala som si prácu na upratovanie, pretože ma to baví a našla som si túto školu. 

 

Už ste pracovali aj na iných školách? 

Nie , ale v odevnom závode a v kuchyni. 

 

Myslíte si, že študenti zanechávajú za sebou znečistené triedy?  

Mne sa to nezdá, pretože ja mám na starosť pridelenú jednu triedu a mám ju stále čistú.  

 



Myslíte, že sa žiaci v udržiavaní poriadku za 3 roky na našej škole zlepšili alebo zhoršili? 

Myslím si, že sa zmenili k lepšiemu, ale ja väčšinou upratujem iba kancelárie, mám tú jednu triedu 

a potom upratujem kuchyňu. Striedame sa. Ráno pracujeme dve a poobede tri. 

 

Cítite sa tu príjemne? 

Áno, veľmi rada upratujem a rada sa pohybujem medzi mladými. 

 

Správajú sa k vám študenti s úctou? 

Áno, pekne sa zdravíte. Ja som taký typ , že mám každého rada. 

 

Cítite tu vo svojej práci nejaké výhody alebo nevýhody?  

Snáď len to, že musíme nosiť vedrá v rukách, asi len to, ale inak sa nám tu robí dobre. Robota je 

robota. 

 

Máte nejaké svoje záľuby? 

Rada sa venujem záhradke, ktorú mám doma. A najmä sa venujem mojim vnúčatkám, ktoré ma 

veľmi tešia. 

 

Ako to robíte, že ste každý deň plná optimizmu? 

No možno, že mám tie vnúčatká, s nimi mi je doma veselo, aj tu medzi mladými, to mi asi dodáva 

optimizmus. Bývam blízko svojej rodiny, tak sme všetci stále pohromade. Mám rada svoj život. 

 

Chceli by ste niečo odkázať študentom? 

Všetko vidím pozitívne. Vo svete je veľa zla, ale keď je človek naladený pozitívne, všetko 

prijmeme inak. Musíme sa ubrániť. Ja sa neviem hádať,  radšej si to rozpoviem, aby sme sa 

udobrili. Sme tu krátko na to, aby sme sa hnevali. Ráno aj večer musíme poďakovať, že sme zdraví. 

Ja som len taký obyčajný človek. Musíme si život vážiť. 

 

Usmievavá, dobrotivá a skromná osobnosť našej pani Márie určite osvieži každého, kto ju stretne. 

Veľakrát sa niektoré práce podceňujú, rada by som poukázala na to, že sme si všetci rovní a každá 

práca vykonaná človekom je dôležitá. Ak by sme naše panie upratovačky nemali, škola by sa 

zakrátko mohlo pre jej nezodpovedajúci hygienický stav zavrieť. Chcela by som dať do popredia 

zamestnancov školy, ktorých často nevidíme, ale aj tak vykonávajú prácu, ktorú si veľakrát 

nevšímame. Žiadna inštitúcia by bez podobných profesií nemohla fungovať a každej dobre 

vykonávanej práci i človeku, ktorý ju robí, patrí naša úcta. 

 


