1. Mohli by ste sa nám krátko predstaviť?
Moje meno je Anna Mátiková a pochádzam z Banskej Bystrice. KGŠM
som navštevovala v rokoch 1993-1997. Boli sme vtedy druhou
generáciou nedávno založeného gymnázia a prvou generáciou, ktorá
nastúpila do nových priestorov na Hurbanovej ulici. Po maturite som si
vyberala medzi štúdiom klasických jazykov a histórie v Trnave a
kombináciou anglistika – germanistika na Fakulte humanitných vied
UMB v Banskej Bystrici. Vyhrala to anglistika a germanistika. V roku
2002, teda hneď po ukončení vysokoškolského štúdia som vstúpila do
Kongregácie Dcér sv. Pavla v Prahe – rehoľnej spoločnosti, ktorá sa
venuje apoštolátu v prostredí médií a prostredníctvom médií. Po krátkom pobyte v pražskej komunite sestier
som strávila približne 4 roky rehoľnej formácie v Ríme. Po zložení časných rehoľných sľubov v roku 2006 sa
mojim bydliskom a pôsobiskom stala Praha a čakala ma.... zase škola: denné magisterské štúdium na Katolíckej
teologickej fakulte Karlovej univerzity, ktoré som nedávno dokončila. V roku 2012 som sa na niekoľko mesiacov
opäť vrátila do „Večného mesta“ a v júni 2012 som zložila rehoľné sľuby na celý život. Momentálne sa naplno
venujem rôznym činnostiam, ktoré súvisia s fungovaním nášho vydavateľstva: lektorovanie a posudzovanie
cudzojazyčných textov (z angličtiny, nemčiny, taliančiny a španielčiny), preklady, odborná revízia prekladov,
grafická úprava publikácií atď. Tu i tam vypomáham v našom kníhkupectve, ktoré v Prahe máme. Skrátka pestrý
rehoľný život.
1.

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

1993-1997, pani profesorka Helena Sutorisová
2.

Ste absolventkou KGŠM. Ktoré predmety ste mali v škole najradšej a ktoré ste využili v ďalšom štúdiu?

Cudzie jazyky, vrátane latinčiny.
3.

Na ktorého pedagóga najradšej spomínate a prečo?

Na pani profesorku Timkovú. Vedela nastaviť nároky tak, že človek – študent bol motivovaný k výkonu na plné
obrátky a zároveň nám dávala najavo úctu ako k rovnocenným partnerom.
4.

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

Áno, vybrala by som si opäť KGŠM. Som spokojná s tým, čo som si odtiaľ „odniesla“.
5.

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

Počas gymnázia sme mali možnosť absolvovať jeden cca dvojtýždňový pobyt v rodinách v Rakúsku. Bola to
výborná skúsenosť. V 90. rokoch sa možnosti študijných pobytov v zahraničí akurát otvárali a rozbiehali, takže to
bol asi jeden z prvých pokusov. Azda práve preto bolo vzrušujúce môcť patriť medzi tú prvú generáciu, ktorá
robí prvé kroky, hoci nešlo o študijný pobyt v užšom zmysle, ale skôr o priateľský pobyt v rodinách.
6. Čo by ste odkázali našim študentom a pedagógom?
Pedagógom by som odkázala, nech sa neboja byť nároční aj za cenu toho, že
nebudú „populárni“. To, za čím letia a čomu tlieskajú davy nadšencov, nemusí byť
vždy vrchol kvality. Často sa stáva, že skutočnú kvalitu rozpozná iba pár znalcov.
Ale vedia si ju vážiť. Aj po rokoch...alebo predovšetkým po rokoch.
Študentom by som odkázala, že o tom, čo si študent zo školy odnesie, nerozhoduje
iba škola, ale do značnej miery oni sami. Nedovoľte, aby iba profesori niečo
požadovali od Vás. Žiadajte aj Vy od nich odbornosť a autentické svedectvo
vlastného života.

