
 

 

1. Mohli by ste sa nám krátko predstaviť? 

Volám sa Michal Gregor, pochádzam z Banskej Bystrice, kde 

som aj prežil celý svoj študentský život. Po KGŠM som 

študoval na Fakulte Finacií UMB, potom som pracoval 4,5 

roka v Bratislave ako konzultant v globálnej auditorskej firme 

Ernst & Young. Cez firmu som sa dočasne dostal do Sydney v 

Austrálii, kde som momentálne už tretí rok. 

 

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

1997-2001, Vladimír Holec 

 

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

štúdiu? 

Najradšej som mal chémiu, geografiu a angličtinu. Keďže som potom študoval na Fakulte Financií, tak 

tam som hlavne využil matematiku, angličtinu. 

 

4. Na ktorého pedagóga najradšej spomínate a prečo? 

Rád spomínam na profesorku Haviarovú, ktorá nás učila geografiu. Svojimi vzdelávacími metódami nás 

toho naučila veľmi veľa, a veľa mi z toho aj v hlave ostalo. Nikdy som nemal problém lokalizovať nejakú 

krajinu, či určiť jej hlavné mesto pri rôznych príležitostiach počas cestovania a stretnutiach so 

cudzincami. Keďže pracujem pre globálnu spoločnosť a momentálne žijem v zahraničí, tieto moje 

geografické vedomosti sa mi veľmi často zišli aj prakticky. Veľa cestujem aj počas dovoleniek a často si 

spomeniem na zaujímavé fakty o exotických krajinách z rozprávania p. Haviarovej počas ich návštevy tu 

na južnej pologuli (Indonézia, Filipíny, Thajsko, Nový Zéland, Austrália...). 

 

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

Áno, vybral. Hlavne kvôli učiteľom a ich férovému prístupu k študentom (porozumenie, ochota 

pomôcť). Úroveň výučby je na dobrej úrovni (dokáže v mnohých predmetoch konkurovať GJGT) a je 

tam cítiť aj duchovný rozmer, čo je veľké plus. 

 

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

Ak sa myslí počas štúdia na KGŠM, tak to som neabsolvoval študijný pobyt. 

 

7. Čo by ste odkázali našim študentom a pedagógom? 

Človek sa musí učiť celý život, akurát počas strednej a vysokej školy má na to dostatok vyhradeného 

času, preto by to mal využiť čo najviac. Motiváciou k učeniu by mala byť túžba byť múdrejší a 

schopnejší, dobrá známka je už len bonbónik. Tomu by mala pomôcť prakticky zameraná výučba, ktorá 

by študentom vždy pripomínala, na čo sú tie vyžadované vedomosti dobré. 

Ešte niečo z vlastnej skúsenosti – cudzie jazyky otvárajú možnosti a dnes sú už nevyhnutnosťou (nielen 

výhodou). Možno bilingválny program (alebo aspoň zopár predmetov v angličtine) by mohol byť 

užitočný pre školu a jej študentov. 

 


