
 
1. Mohli by ste sa nám krátko predstaviť? 

Volám sa Boris Fugger, študoval som na KGŠM pred 10timi 

rokmi. Pochádzam z Tajova pri Banskej Bystrici. Momentálne 

žijem v Dubaji v Spojených Arabských Emirátoch. Pracujem 

pre spoločnosť IBM ako personálny manažér pre servisnú 

divízu pre Blízky Východ a Afriku. Väčšinu času trávim s 

rodinou alebo pracovnými cestami po Afrike. Vždy sa rád 

vraciam na Slovensko a keď prechádzam okolo KGŠM, vždy 

sa mi vyrojí kopec pozitívnych spomienok.  

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

1999 – 2003, Katarína Pavlíčková 

 
3. Ste absolventom KGŠM. Ktoré predmety ste mali v škole najradšej a ktoré ste využili v ďalšom 

štúdiu? 

Geografiu a angličtinu, vedomosti z oboch predmetov dodnes využívam. A vzhľadom na to, že moja 

práca ma často vedie aj do afrických krajín, vždy tam vedia oceniť, že dodnes viem vymenovať všetky 

hlavné mestá (ďakujem, p. Haviarová).  

 
4. Na ktorého pedagóga najradšej spomínate a prečo? 

Myslím, že na viacerých, veľmi sa mi páčilo, že ma viedli k tomu, čo je v živote správne a čo nie a trvali 

na tom, že treba sa vedieť učiť, že tie vedomosti budem využívať celý život. Vtedy som tomu ešte 

nerozumel, ale rokmi som to ocenil.  

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

Myslím si, že KGŠM je skvelá škola, ktorá okrem štúdia ponúka aj duchovný rozmer, ktorý je veľmi 

dôležitý na to, aby človek neskôr v živote viedol hodnotový život, v čo ja osobne verím. Je to veľmi 

dôležité pre životnú spokojnosť. Je to čas, keď sa človek zároveň rozhoduje, ktorým smerom sa 

kariérne vybrať, keďže veľmi dôležitý krok je aj výber vysokej školy, pretože ten reálny dospelácky život 

začína už tam. 

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

Úprimne sa priznám, s cestovaním som začal vo veľkom až na vysokej, dodnes som navštívil 46 krajín 

sveta. Naučilo ma to pokore, rešpektovaniu inakosti, ale zároveň vážiť si to, čo máme doma. Zistil som, 

že Slovensko je krajina s veľkou budúcnosťou kvôli všetkým kultúrnym a prírodným bohatstvám, čo 

doma máme. Treba sa sústrediť na pozitíva a zmeniť samého seba a potom sa nám bude aj tu doma na 

Slovensku žiť spokojne a dobre.  

 
7. Čo by ste odkázali našim študentom a pedagógom? 

Len to, že im ďakujem za vedomosti, ktoré dodnes využívam, aj životný postoj, ktorý sa na mňa na 

KGŠM nalepil. 

 
 
 

 

 


