Prináš ame vám interview s PaedDr. Jozefom Muránskym,
ktorý od zač iatku marca zastáva funkciu nového pána
riaditeľ a na Súkromnom Gymnáziu DSA v Sabinove.
M: Odkiaľ pochádzate?
PR: Som rodený Preš ovč an.
M: Aké bolo vaš e detstvo?
PR:Perfektné, naozaj perfektné, lebo my sme vyrastali
troš ilinku inak, ako vyrastajú deti dnes. Nehovorím, ž e dneš ní
mladí ľ udia to majú horš ie, ale majú to iné. Ale vzhľ adom na
to, ž e mám skvelých rodič ov, tak vš etko bolo O.K. A č o je
troš ku paradoxom, ž e som vyrastal v Bukureš ti v Rumunsku.
M: Kde ste š tudovali?
PR: Š tudoval som na Základnej š kole v Bukureš ti, ale ostatné š koly som konč il u nás.
M: Č o vás ovplyvnilo pri výbere tejto š koly?
PR: Je dosť ť až ké na to odpovedať , ale v prvom rade veľ ká výzva. Pretož e toto gymnázium má
veľ mi bohatú históriu a myslím si, ž e mesto Sabinov si toto gymko zaslúž i. Gymnázium je
centrom vzdelanosti, pretož e vychováva ľ udí, ktorí majú obrovskú perspektívu uplatniť sa v
spoloč nosti a je pre mň a veľ kou výzvou vrátiť gymnázium do rozmerov, aké malo v nedávnej
minulosti, lebo potenciál je tu veľ ký.
M: Radi spomínate na svoje š tudentské č asy?
PR: Jáááj. Veľ mi rád My sme boli takí š tudenti „ aj- aj“ , vedeli sme si aj už ívať , ale vedeli sme
aj makať .
M: Akým ste boli ž iakom?
PR: No Tak vysokú š kolu som konč il s č erveným diplomom, ale vedel som aj poriadne
odfláknuť , ak bolo treba.
M: Použ ívali ste ť aháky?
PR: Áno, na matike. Na iných predmetoch nie, ale matika bol môj kameň úrazu. A to aj napriek
tomu, ž e eš te na základnej š kole som bol na okresnom kole matematickej olympiády. A potom
som sa rozhodol, ž e matematike nerozumiem a trvá mi to dodnes.
M: Ako trávite voľ ný č as?
PR: Veľ mi dlho som sa venoval futsalu. Odohral som 25 sezón v reprezentácii, ale kvôli mojim
kolenám som to musel ukonč iť . Momentálne tak rekreač ne bicyklujem.

