
Som súčasťou príbehu dobrých a náročných učiteľov 
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Narodila sa 12. januára 1956 v Leviciach. Žije a pracuje v Banskej Bystrici. 

Vedúca odboru destinačného manažmentu v Slovenskej agentúre pre cestovný ruch. 

Odbor ekonomika cestovného ruchu a spoločného stravovania študovala v rokoch 1975 – 

1979 na FESCR v Banskej Bystrici. 

 

V detstve som dostala od ocka jeho starý atlas. Naučil ma čítať mapy tým, že sme 

spolu súťažili vo vyhľadávaní miest, riek, vrcholov pohorí a ja som si pri tom v 

duchu predstavovala vzdialené končiny a ľudí, ktorí tam žijú. Týmto som si obľúbila zemepis 

viac ako ktorýkoľvek iný predmet. Zároveň som mala šťastie na dobrých učiteľov už na 

Základnej škole v Rybníku nad Hronom, ale aj na Gymnáziu v Leviciach. Rodičia aj učitelia 

nám spolu s vedomosťami odovzdávali aj prirodzenú úctu a lásku k našej krajine, aspoň ja 

som to tak vnímala počas rozhovorov, rôznych exkurzií, pionierskych táborov a 

koncoročných školských výletov po celom Slovensku. Rozhodovania, kam sa bude moje 

ďalšie štúdium a život uberať, sa otec už nedožil. Za dobrú radu som stále vďačná svojmu 

strýkovi, ktorý mi poradil, aby som si vybrala taký odbor, kde bude geografia silno zastúpená 

a zároveň bude mať široké uplatnenie v praxi. Módnym sa stávalo štúdium cestovného ruchu 

a Vysoká škola ekonomická v Bratislave vytvorila pre toto štúdium svoje detašované 

pracovisko v Banskej Bystrici, ktoré sa počas môjho štúdia v roku 1977 transformovalo na 

Fakultu ekonomiky služieb a cestovného ruchu. Banská Bystrica, aj vďaka svojej polohe 

uprostred hôr, sa mi páčila viac ako Bratislava, a tak nasledovalo moje rozhodnutie pre 

cestovný ruch.  

Bola som sklamaná, keď som zistila, že som bola prijatá na diaľkové štúdium. Na 

diaľkové štúdium bolo vtedy prijatých viac ako sto čerstvých absolventov stredných škôl. 

Diaľkoví študenti nemali nárok na ubytovanie v internáte, popritom zákon umožňoval, že 

diaľkoví študenti nemuseli pracovať. Zapadla som tak do partie šiestich banskobystrických 

spolužiačok, ktoré boli v podobnej situácii ako ja. Požiadali sme dekana pána Kopšu, aby sme 

mohli s dennými študentmi navštevovať prednášky a semináre, a tak sme boli v obraze 

aktuálneho učiva. Snažila som sa dosahovať také výsledky, aby som mohla prestúpiť na 

denné štúdium, čo sa mi po dvoch rokoch aj podarilo. 

Sedemdesiate roky, kedy som absolvovala vysokoškolské štúdium, sú považované za 

obdobie myšlienkovej, náboženskej a cestovateľskej neslobody. Boli sme generácia 

študentov, ktorá si dobre pamätala spoločenské a politické uvoľnenie pred augustom 1968 

a teraz mala v povinnej literatúre „Poučenie z krízového vývoja v strane a spoločnosti“. 

Nebola som s tým stotožnená, ale vnútorne som sa tým nezaťažovala. Urobením skúšky sme 

to mali za sebou, povzniesli sme sa nad demagogický prístup niektorých pedagógov a žili si 

ďalej svoj viac-menej bezstarostný študentský život. Niekedy sme však boli zaskočení 

konkrétnou situáciou, spomínam si, že v závere štúdia dostala moja priateľka Jarka Aláčová 

od sestry k promóciám darček – dovolenku vo Švajčiarsku. Od učiteľa, s ktorým sme mali 

politickú ekonómiu socializmu a zároveň bol šéfom straníckej skupiny v škole, odporučenie 

a povolenie na túto cestu nedostala. Úplne odlišný bol prístup učiteľov odborných predmetov 

a cudzích jazykov. Mali úplne iný nadhľad, iné názory, k problémom pristupovali 

pragmaticky, ale zároveň s ľudským rozmerom. Myslím, že to mali v tej dobe veľmi náročné. 

Nedali študentom pocítiť, že sú sami pod ideologickým tlakom, ale viedli študentov 

k profesionalite a rastu vlastnej osobnosti. 

V tomto období sa nemohla ani prekladať teória a veda cestovného ruchu zo 

západných krajín, hoci tam bol cestovný ruch na vysokej úrovni. Iba ak sovietske školstvo 

niečo prevzalo a preložilo, mohla táto literatúra uzrieť svetlo sveta aj na Slovensku. 



S odbornou literatúrou to bolo oveľa zložitejšie ako teraz. Bol jej nedostatok a ťažko sa dala 

zohnať. O súčasných informačných a komunikačných technológiách sme vtedy ani nesnívali. 

V školskej knižnici sme mali spriaznenú dušu, vždy elegantnú dámu pani Úradníčkovú (dnes 

pani Riečanovú), ktorá nám pomáhala s vyhľadávaním odbornej literatúry a myslela na nás, 

keď sa hľadaný titul vrátil. Aj keď sa niektorej z nás, myslím tým našu banskobystrickú 

partiu, podarilo čokoľvek zohnať, bolo to potom pre všetkých. Raz nám zohnal knihu 

profesora Mariota spolužiačkin otec prostredníctvom svojho kamaráta, ktorý bol zároveň 

priateľom pána Mariota. Veľa vecí sme robili spoločne. Keď jedna pochopila zložitú 

matematickú úlohu, naučila to ostatné. Na skúške z matematiky nás prednášajúci pán 

Kvasnica podozrieval, že sme odpisovali, keď videl rovnaký postup. Bol to len výsledok 

spoločnej prípravy. Dnes si s úsmevom spomínam, že aspoň polovica ročníka na matematike 

pol semestra netušila, čo odpisuje z tabule. Naša spolužiačka Janka Dubovcová – dnes 

docentka Kučerová – nielenže plynule sledovala výklad, ale prednášajúceho upozornila na 

chybu vo výpočte. Bolo len prirodzené, že najchytrejšia z nás zostala po skončení štúdia na 

fakulte. 

Viacero učiteľov, ktorí nás učili – doc. Chorvát, doc. Mešková, doc. Olejárová, PhDr. 

Friedová – je doteraz na Katedre odbornej jazykovej komunikácie. Ich snahou bolo, aby sme 

pochopili, že ten, kto chce rozumieť jazyku, musí rozumieť národu, ktorého jazyk sa učí. 

Zasväcovali nás do literatúry, dejín a reálií týchto krajín. Doc. Slobodník, s ktorým sme mali 

ruský jazyk, nám pripomínal, že urobením skúšky ani štátnice štúdium jazyka nekončí. 

S cudzím jazykom treba stále pracovať a spraviť z neho súčasť svojho života. Na nemčine 

mala povesť prísnej učiteľky pani dr. Bohušová. Nič nám neodpustila a sama mala energiu na 

rozdávanie. Na hodine nás všetkých veľmi intenzívne zapájala do procesu a každého 

niekoľkokrát „prevetrala“. Na preklad nám pripravila aj také časti diel nemeckých klasikov, 

ktoré nás nútili rozmýšľať o slobode vlastných rozhodnutí, ale aj o osobnej zodpovednosti za 

tieto rozhodnutia. Práve od dr. Bohušovej som dostala do života silné posolstvo. Bolo to 

v čase, keď som si v diplomovej práci robila resumé v nemčine a požiadala som ju 

o konzultáciu. Pýtala sa ma, čo budem robiť po skončení fakulty, a ja som sa jej zdôverila, že 

s veľkými obavami čakám na reakciu na mojich osem žiadostí o prijatie do zamestnania. Pani 

Bohušová mi rázne, ale zároveň láskavo povedala, že sa nesmiem ničoho báť, že nič nesmiem 

riešiť s obavami. Veď negatívna odpoveď znamená, že som stále v tej istej situácii a musím 

hľadať nové riešenie. Zapamätala som si to na celý život a snažím sa k tomu viesť aj svoje 

dcéry: ísť stále ďalej, aj keď sa situácia nevyvíja podľa našich predstáv, lebo aj zlé veci nás 

posúvajú ďalej. 

Mala som rada aj hodiny s docentom Jankom Orieškom. Služby v cestovnom ruchu 

vedel zaujímavo spestriť osobnými skúsenosťami. Často nám pripomínal, aby sme si začali 

budovať vlastnú odbornú knižnicu a stále sledovali, čo nové sa objaví na knižnom trhu. 

Vtedy mladá asistentka, dnes profesorka Milotka Vetráková, nádherná žena, sa špecializovala 

na personálne otázky a rozvoj ľudských zdrojov. Bola vecná, pragmatická a zároveň veľmi 

ľudská a vždy ochotná vyjsť študentom v ústrety. Diplomové práce konzultovala aj na 

materskej dovolenke a študenti za ňou dochádzali vtedy cez zablatenú Radvaň do jej bytu 

v Kráľovej. 

Na cestovnom ruchu bol veľkou autoritou pán profesor Gúčik. Stretla som sa s ním za 

neprívetivých okolností, keď som musela po prestupe z diaľkového štúdia absolvovať 

povinný lyžiarsky kurz, a preto som vynechala dva semináre práve s ním. Pán profesor sa 

veľmi napajedil. V duchu som si povedala, že sa mi to už nikdy nesmie stať a na nasledujúcu 

hodinu som si pripravila dvakrát toľko rešerší, ako nám kázal. Asi to u neho vtedy 

zabodovalo. Pán profesor bol na študentov naozaj náročný, ale on bol náročný predovšetkým 

na seba. Preštudoval veľké množstvo materiálov, dôsledne prešiel každú seminárnu 

a diplomovú prácu. Nikdy nepovedal, že nemá na študenta čas. Raz sa nám priznal, aký je 



prísny sám na seba. Ak mal urobiť nejakú prácu a neurobil ju včas alebo k vlastnej 

spokojnosti, tak si zadal ďalšiu, ešte náročnejšiu úlohu. U pána profesora som robila aj 

diplomovú prácu. Naučil ma premýšľať o veciach v súvislostiach, hľadať riešenia a zaujať 

postoj. Som mu za to navždy vďačná, aj za myšlienku, že život je nekončiace štúdium 

a človek musí sám na sebe neustále pracovať. 

S pánom profesorom Gúčikom sa mi spája aj jedna zaujímavá príhoda. V rámci 

predmetu spoločného stravovania sme dostali od neho úlohu, aby sme napísali tri recepty 

krajových jedál, ktoré sú pre určitý región jedinečné. Aby sme ho neodpísali z nejakej 

kuchárskej knihy, mali sme tiež uviesť, pri akej príležitosti sa jedlo varilo a kto nám recept 

poskytol. Pán profesor s úsmevom tvrdil, že aj preto, aby sme niekoho neotrávili. Mne 

nadiktovala recepty z našej tekovskej – čilekárskej oblasti moja starká. Jeden z receptov bol 

na prípravu jedla, ktoré sa u nás volá keltiež a pripravuje sa v pôstnom období pred Veľkou 

nocou. Skúsim ho stručne zopakovať: 

1 kg pšeničných zŕn zalejeme na plechu vodou, umiestnime na teplejšie miesto 

a necháme zrná pučať. Každý deň masu orosíme čistou vodou. Tento proces, kým sa 

neobjavia zelené klíčky 1 – 2 cm vysoké, trvá približne týždeň až desať dní. Potom vyklíčené 

obilie pomelieme na mäsovom mlynčeku, zalejeme vodou a dobre premiešame. Vylúhovanú 

bielu vodu scedíme a zahustíme múkou. Túto masu vylejeme do hlineného pekáča a pečieme 

v horúcej rúre, kým nadobudne zlatožltý povrch. Jedlo má výrazne sladkú chuť a konzistenciu 

krupicovej kaše. Keď si pán profesor naše úlohy prečítal, pred všetkými ma vysmial, že ktože 

kedy o takom jedle slýchal? Naštvalo ma to, náš miestny lekár už vtedy tvrdil, že naši 

predkovia boli múdri a po dlhej zime takto posilňovali svoj organizmus vitamínom B. 

Nechcela som sa hádať, ale veľmi ma to mrzelo. Po dlhých rokoch som navštívila moju 

mamu, ktorá mala práve čerstvo upečený keltiež. Hneď som zatelefonovala profesorovi 

Gúčikovi, že sa uňho zastavím, aby som mu niečo podala. V telefóne som sa priznala, že 

nepôjde o žiadne dokumenty, ale o keltiež. Pán profesor skúšal študentov, a tak sme sa 

nemohli stretnúť osobne. Keď som prišla na sekretariát, zostala som v nemom úžase. Čakala 

na mňa kópia mojej vtedajšej úlohy – recept na keltiež s presným dátumom odovzdania. 

Zahmlilo sa mi pred očami, ale aj pani Durjakovej a Ing. Strašíkovi, ktorí tam práve boli. 

Bolo to pred tridsiatimi rokmi! Aj to je dôkazom, aký má pán profesor prepracovaný systém 

evidencie. Teraz ma prenasleduje jedna myšlienka, že pán profesor musí mať takto recepty zo 

všetkých regiónov Slovenska, určite by to bola úžasná publikácia, keby tie recepty vyšli 

knižne. 

Celý čas mimo školy som trávila so svojimi novými bystrickými spolužiačkami – 

priateľkami. Ak sme sa práve neučili, tak sme vždy niečo spoločne vymysleli, chodili sme do 

kina, divadla, v lete na turistiku do blízkeho okolia, v zime na lyže. Bystričanky dobre 

lyžovali a pokúsili sa niečo „vykresať“ aj zo mňa. Výcvik sa konal na donovalskej somárskej 

lúke, kde sa obetovali a ukazovali mi nasadenie do pluhu. Zdalo sa im, že som to celkom 

dobre zvládla, a tak sme sa vybrali do Tureckej na Salašky a Krížnu. Keď som uvidela ten 

strmý kopec a bubny, vypla som lyže a dolu som zliezla s hanbou po svojich. 

So spolužiakmi, ktorí bývali v internáte, sme sa vo voľnom čase stretávali len zriedka. 

Nenechali sme si ujsť imatrikulácie v Národnom dome či školský ples v Luxe, kde sme sa 

hrali na veľké dámy v dlhých róbach. Niekedy sme zašli do klubu v pivničných priestoroch 

školy, kde sa realizovali najmä chlapci, absolventi hotelových škôl, ktorí organizovali 

zaujímavé večierky, robili diskotéky a zháňali hudbu zo zahraničia všelijakým spôsobom. 

Povestný bol večierok s miešanými nápojmi, na ktorom sa chalani predvádzali na 

profesionálnej úrovni – frčali tam šejkre, miešané drinky. Chceli sme piť „rozumne“, ale 

zároveň sme boli zvedavé na všetky drinky. Tak si každá objednala niečo iné a potom sme si 

poháre medzi sebou vymieňali a slamkami ochutnávali nápoje. Bolo to celkom zábavné, ale 

že to nebolo rozumné, sa ukázalo až ráno, keď nás poriadne boleli hlavy... 



Po skúškach sme zašli do kaviarne hotela Lux na dvanásťkorunové cinzano – to bola 

vtedy veľká „móda“. Niekedy sme si dali vyprážaný syr s tatárskou omáčkou za 18,50 Kčs – 

to už bola drahota, no a nehoráznosť, ale aj tú sme skúsili, bol tatársky biftek za 30 korún. 

Bavili sme sa o tom, odkiaľ sa dá prepašovať časopis Burda, ako si urobíme strih na nové 

šaty, čo si upletieme, kde sa dajú od Juhoslovanov zohnať bony, aby sme si v Tuzexe vo 

fronte vystáli a kúpili za ťažko ušetrené peniaze rifle, nejakú látku či pulóvrik, alebo sme sa 

„trápili“ nad tým, komu si dáme kúpiť kozmetiku vo východnom Nemecku – vtedajšej 

„výkladnej skrini“ socialistických krajín. 

Nezaťažovali nás ani povinné sprievody na 1. mája, keď sa chlapci zabudli v krčme, 

alebo si odskočili a potom dobiehali, keď nás učitelia museli kontrolovať a strážiť, aby sme sa 

nerozutekali skôr, než prepochodujeme popred tribúnu a odskandujeme predpísané heslá. 

Brali sme to s recesiou a popoludní nasledovala už len zábava. 

Na víkendy som chodievala zvyčajne domov. Nevedela som sa dočkať svojej sestry, 

ktorá študovala v Banskej Štiavnici a neskôr v Bratislave. Spolu sme doma pomáhali mame, 

s ktorou sme zostali samé. Bola som aj zväzáčka, zostala som však v dedinskej mládežníckej 

organizácii a cez víkendy som sa zúčastňovala akcií, ktoré sme robili. Väčšinou sme takéto 

aktivity organizovali pod rúškom oficiálnej témy, či to už boli vedomostné alebo športové 

súťaže a po nich nasledovali diskotéky, či iné zábavy. To nás nezaťažovalo žiadnym 

ideologickým tlakom. 

To, že je naša fakulta naozajstná alma mater, ktorá sa stará nielen o svojich študentov, 

ale myslí aj na absolventov, sme sa dozvedeli v závere štúdia, keď sme dostali možnosť 

prihlásiť sa do Klubu absolventov. Týmto spôsobom škola sleduje profesionálnu dráhu 

svojich absolventov, informuje ich o svojich aktivitách, publikačnej činnosti a zároveň hľadá 

možnosti odbornej praxe pre študentov. 

 

S diplomom v ruke sa každý z nás videl v tatranských alebo piešťanských hoteloch. 

Na mojich osem žiadostí o prijatie do zamestnania som dostala kladnú odpoveď z podniku 

Reštaurácie, kde som absolvovala odbornú prax a robila prieskum do diplomovej práce. 

Nastúpila som na prevádzkový úsek podnikového riaditeľstva, kde som vo viacerých 

funkciách pracovala nasledujúcich desať rokov. Počas tohto obdobia sa nám narodili obidve 

dcéry, a keď som sa po dvoch rokoch materskej dovolenky vracala späť do práce, pripadala 

som si, akoby som „vypadla z kolotoča“. Krátko na to som dostala práve prostredníctvom 

Klubu absolventov pozvánku na medzinárodnú vedeckú konferenciu do Bratislavy a moja 

stratená sebadôvera bola po stretnutí s učiteľmi, spolužiakmi a priateľmi akoby zázrakom 

znovu späť. Z Reštaurácií som sa rozhodla odísť, keď som už nevidela možnosť svojho 

ďalšieho rastu. Nebolo to jednoduché, pretože k priateľstvám zo školy pribudli nové, v tomto 

prípade už rodinné priateľstvá, ktoré pretrvávajú dodnes. Zamestnanie som menila v búrlivom 

roku 1989 a nastúpila som do štátneho podniku Otex – Textil Žilina ako vedúca 

hospodárskeho strediska pre okres Banská Bystrica, kde som riadila činnosť 24 

maloobchodných predajní v čase prechodu od štátneho podniku na princípy trhového 

mechanizmu. Uvedomovala som si nevyhnutnosť spoločenských zmien, ale aj to, že sa chcem 

vrátiť späť do cestovného ruchu. Nakupovala a študovala som všetko nové: ekonomickú, ale 

hlavne marketingovú literatúru, ktorá už prichádzala aj k nám. Aj preto viem, že fakulta 

rozširovala svoju medzinárodnú spoluprácu a krátko po revolúcii sa zapojila do projektu, 

ktorý Slovensku poskytla švajčiarska vláda. V tom čase vznikol na pôde školy Slovensko–

švajčiarsky inštitút pre ďalšie vzdelávanie v cestovnom ruchu, neskôr premenovaný na 

Slovensko–švajčiarske združenie pre rozvoj cestovného ruchu, ktorého riaditeľom sa stal 

profesor Peter Patúš. V spolupráci s prof. dr. Claudom Kasparom začala vychádzať nová 

edícia odbornej literatúry, ktorej tvorivý kolektív doteraz vedie profesor Gúčik. 



Po rozdelení Československa vznikla v Českej republike už v apríli 1993 Česká 

centrála cestovného ruchu a aj na Slovensku si zástupcovia vznikajúcej podnikateľskej sféry a 

akademickej obce začali uvedomovať nevyhnutnosť vzniku národnej marketingovej 

organizácie. V lete 1995 som sa z médií dozvedela, že vláda Slovenskej republiky schválila 

od 1. 9. 1995 vznik Slovenskej agentúry pre cestovný ruch a hneď som sa začala zaujímať 

o možnosť pracovať v tejto organizácii. Vtedy som sa dozvedela, že veľkú zásluhu na vzniku 

tejto organizácie má spolu s Ing. Jánom Bočkayom práve pán profesor Gúčik. Pán profesor sa 

významnou mierou podieľal na vypracovaní základných dokumentov vzniku a rozvoja SACR 

a bol nasledujúcich deväť rokov členom jej dozornej rady. 

Prví zamestnanci nastúpili do SACR 1. 11. 1995 a mala som to šťastie, že som bola 

medzi nimi. Hoci začiatky neboli jednoduché, som šťastná a vďačná, že som dostala 

príležitosť pracovať v tejto organizácii. Cestovný ruch je významný ekonomický 

a spoločenský fenomén, ktorý má silný rozvojový potenciál aj v našej krajine. Vznikom 

Slovenskej republiky sa objavila nová destinácia na globálnej mape cestovného ruchu a bolo 

treba dať svetu vedieť o jej jedinečnosti. Marketingové aktivity sme v SACR štartovali „na 

zelenej lúke“. Pokladám za šťastie, že som sa mohla podieľať na vstupe SACR do 

medzinárodných organizácií cestovného ruchu a angažovať sa pri vytváraní zahraničných 

zastúpení SACR. V rámci marketingových podujatí a kampaní som okrem iných projektov 

koordinovala participáciu Slovenska v pilotnom projekte prezentácie pristupujúcich krajín do 

EÚ – Stuttgart 2004, Medzinárodnú Dunajskú plavebnú konferenciu – Bratislava 2005 a 

Valné zhromaždenie RDA – Bratislava 2010. Postupne sme si v SACR uvedomovali 

nevyhnutnosť regionálnej kooperácie, a tak som začala pracovať na vytváraní regionálnych 

zastúpení SACR. 

V priebehu šestnástich rokov existencie SACR dochádzalo vplyvom politických 

rozhodnutí k pomerne častým výmenám na pozíciách vrcholového manažmentu. Za to isté 

obdobie pracovalo v SACR priebežne dvadsať absolventov našej fakulty. Práve títo 

absolventi sú nositelia odkazu školy, profesionality a kontinuity práce SACR. So školou stále 

spolupracujeme pri riešení niektorých odborných problémov, organizácii vedeckých 

konferencií, konzultácií diplomových prác a zabezpečovaní odbornej praxe študentov. Rada 

pracujem s mladými kolegami a študentmi, ktorí ma dobíjajú novou energiou a nenechávajú 

„spať na vavrínoch“.  

Stretla som sa s názorom, že je škola príliš teoretická a nevychováva ľudí pre prax. 

Absolútne nemôžem súhlasiť s týmto názorom, pretože učitelia Katedry cestovného ruchu 

pomáhali nielen pri vzniku a rozvoji profesionálnych organizácií cestovného ruchu na 

Slovensku, ale v súčasnosti sú zapojení do mnohých medzinárodných projektov na úrovni 

expertov. No a absolventov školy stretávam doma a v zahraničí ako majiteľov či manažérov 

úspešných firiem, diplomatov a pedagógov. Na potvrdenie si dovolím ponúknuť niekoľko 

osobných príhod. 

Na veľtrhu ITB v Berlíne, najväčšom veľtrhu cestovného ruchu, kde sú vystavovatelia 

zo všetkých destinácií sveta, prišiel do nášho stánku riaditeľ Čedoku Frankfurt a hovoril nám 

o tom, ako si s priateľom naplánoval cestu do Ázie a v laoskom stánku si chcel ešte niečo 

overiť. Nemecky to nešlo, tak to skúšal v angličtine. – Představte si, že ten malý tmavý 

Laosan mi řekl: – Môžete hovoriť česky, ja vám rozumiem, som absolventom 

banskobystrického cestovného ruchu. Teraz je riaditeľom sekcie marketingu na Ministerstve 

turizmu v Laose. Hneď prišiel do nášho stánku, obdaroval nás hodvábnymi ružovými 

laoskými šálmi a s úctou spomínal profesorku Vetrákovú a profesora Gúčika. To, že je 

absolventom našej fakulty, má uvedené aj na svojej profesionálnej vizitke. Stretli sme sa 

potom ešte v Tokiu a v Londýne, vždy dáva pozdravovať učiteľov a dojatý spomína na 

štúdium v Banskej Bystrici. 



Raz sme sa v Padove na veľtrhu stretli ôsmi absolventi rôznych ročníkov, ktorí sme sa 

predtým vôbec nepoznali. V rozhovoroch sme zistili, že máme spoločných učiteľov, že 

poznáme rovnaké banskobystrické zákutia, každý prišiel s dákou veselou študentskou 

príhodou a vznikli tak nové pracovné známosti a priateľstvá. Po návrate som telefonovala 

profesorovi Gúčikovi, či nemá „pupák na jazyku“ od nášho spomínania. Pre každého bol 

významnou autoritou. 

Mňa už na štúdiu fascinovalo to, že cestovný ruch má niekoľko rozmerov nielen pre 

účastníkov cestovného ruchu, ale aj pre tých, ktorí v cestovnom ruchu pracujú. V cestovnom 

ruchu môže nájsť každý svoj spôsob sebarealizácie. Môže ju však dosiahnuť len svojou 

profesionalitou a prácou pre ľudí, ktorým rozumie a váži si ich. Aj takto ja vnímam odkaz 

svojich učiteľov, ktorí mi pomohli naplniť moje sny a ktorým som nekonečne vďačná. 

Život a práca dobrého a náročného učiteľa je nikdy nekončiaci príbeh. Som šťastná, že 

môžem byť súčasťou príbehu mojich učiteľov. 

 

 


