1. Mohli by ste sa nám krátko predstaviť?
Volám sa Štello (Peter Štellmach) – toto meno som dostal práve na KGŠM – a
som salezián, ktorý by sa mal budúci rok stať kňazom.
2. V ktorých rokoch ste navštevovali KGŠM? A kto bol vtedy vaším triednym profesorom?
Mal som to šťastie patriť do prvej triedy na osemročnom gymnáziu (1996-2004). Našou triednou učiteľkou
bola sestra Eva, ktorá nás mala tak rada, že ju ani atrament v kvetináčoch či naša neposednosť pri nácvikoch
nemeckých divadielok nedokázali odradiť.

3. Ste absolventom KGŠM. Ktoré predmety ste mali v škole najradšej a ktoré ste využili v ďalšom
štúdiu?
Keďže pochádzam z rodiny, v ktorej sú všetci inžiniermi, mal som rád predmety technického zamerania, ale
Pán Boh vie vždy dobre prekvapiť, a tak napokon som viac využil jazyky a humanitné predmety pri štúdiu
filozofie, pedagogiky a teológie.

4. Na ktorého pedagóga najradšej spomínate a prečo?
Ťažko by som vybral jedného, lebo každý nám dal viac než len informácie zo svojho oboru. Myslím si, že aj
oni nás mali ako triedu výnimočne radi. Ale keď sa zastavím na škole, vždy si dám rád kávičku s pani
riaditeľkou Irenkou :)

5. Keby ste sa mali opäť rozhodnúť zo ZŠ nastúpiť na strednú, vybrali by ste si KGŠM?
Určite, lebo dnes ťažko nájsť školu, ktorá by integrálne vychovávala človeka.
6. Absolvovali ste nejaké cesty do zahraničia? Študijné pobyty? Čo bolo na nich zaujímavé?
Študujem už štvrtý rok v talianskom Turíne, kde pod jednou strechou býva celý svet. Sú tu saleziáni z 15
krajín sveta, a tak napr. keď počujem o nepokojoch v Sýrii, viem, že v tej štvrti Aleppa má môj spolužiak
rodinu... zrazu ti je blízky celý svet a zároveň vieš, že «east or west, home is the best!».

Čo by ste odkázali našim študentom a pedagógom?
Mne sa páčilo motto našej školy: „Musíš sa znova narodiť“ (Jn 3,7), ktoré
hovorí všetko.

