
Pani podpredsedníčka PhDr. Gabriela Németh reprezentuje mesto Senec v rámci 

Bratislavského samosprávneho kraja. Jej práca poslankyne a podpredsedníčky BSK 

je veľmi náročná. Rada pomáha nášmu mestu a jeho obyvateľom nielen radou, ale aj 

koncepciou projektov, ktoré skvalitňujú životný štýl mesta. 

Zaslúžila sa o vybudovanie antukového multifunkčného ihriska, o skrášlenie areálu 

v letnom amfiteátri, získala prostriedky na vybudovanie Labyrintu – obrazárne 

v mestskom kultúrnom stredisku, pomáhala  budovať cezhraničnú spoluprácu 

s maďarským Mosonmagyarórvárom a rakúskym Parndorfom. 

 

S pani podpredsedníčkou Németh sa na naše požiadanie porozprávala p. prof. 

Oberhauserová, ktorá je predsedníčkou Rady školy GAB-u a prácu pani 

podpredsedníčky, ktorá je aj členkou rady našej školy, dôverne pozná. 
 

1. Aké boli vaše predstavy o štúdiu? Čím ste sa chceli stať? 
S láskou a vďakou spomínam na svojich učiteľov, ktorých som mala na základnej aj strednej škole. 
Boli to vynikajúci pedagógovia, ktorí ma inšpirovali k tomu, aby som sa vydala na veľmi náročnú 
profesionálnu dráhu, teda chcela som sa stať učiteľkou aj ja. Po 4 rokoch štúdia na Gymnáziu 
s VJM v Senci som sa prihlásila na FFUK v Bratislave, kde som začala študovať aprobáciu 
slovenský jazyk - maďarský jazyk. 

 

2. Kto vás ovplyvnil pri výbere povolania? Mali ste nejaké vzory, ktorým ste sa chceli 

podobať? 
Mojím vzorom boli, v prvom rade, moji rodičia, ktorí ma od malička viedli k zodpovednosti a 
pracovitosti a naučili ma úprimnosti a čestnosti. Samozrejme, ako teenagerka som mala veľa 
ideálov a obdivovaných osobností, ktorým som sa chcela v tom čase podobať, ale po skoro 
polstoročí sa na ich mená už nepamätám. 

 

3. Ako a  kde ste prežívali mladosť? 
Svoju mladosť, ako aj celý svoj doterajší život som prežila v mojom rodnom meste Senec, ktoré 
nadovšetko milujem. Možno má naše mestečko nedostatky, veľa vecí by sa dalo robiť lepšie, 
možno inak, ale je to naše mesto, na ktoré môžeme byť všetci skutočne hrdí. V tých časoch, keď 
som bola ja študentkou, pre mňa obdobie školského roka znamenalo tvrdú prácu. Ako gymnazistka 
som nebola síce žiačka so samými jednotkami, ale študovala som vždy s vyznamenaním. Hlavne 
ma zaujímali jazyky, história a humanitné predmety, s matematikou som stála vždy na vojnovej 
nohe. Už vtedy som vedela, že chcem pracovať s ľuďmi – vtedy som si myslela, že to budú deti - 
bola som vždy veľmi empatická a otvorená k problémom druhých. S mojou najlepšou kamarátkou 
sme často pomáhali starším a osamelým ľuďom zo susedstva nákupmi a inými menšími prácami. 
Vzhľadom k tomu, že môj otec bol od môjho narodenia na invalidnom dôchodku a mamka živila 
našu 5-člennú rodinu sama (býval s nami ešte dedko z maminej strany a moja staršia sestra), 
počas letných prázdnin som vždy brigádovala v obchode s potravinami u mojej mamky, ktorá bola 
vedúcou predajne oproti gymnáziu. Aj pri tejto činnosti som sa stretávala s ľuďmi, nadväzovala 
som nové známosti a priateľstvá. Nedele a cez prázdniny voľný pondelok (namiesto soboty 
v obchodoch mali v tom čase voľno v pondelok) však patrili vždy rodine. Porobili sme si potrebné 
práce okolo domácnosti a záhrady a potom sme sa vybrali na výlet. Neboli to zahraničné 
dovolenky, ani nič luxusného, ale pochodili sme blízke okolie - Červený Kameň, Železnú studienku, 
sadli sme si v Bratislave na propeler, alebo sme navštívili rodinu v Nových Zámkoch, či strýkov 
a tety v Senci. Počas detstva som bola raz aj pri Balatone, čo bol pre mňa neopísateľný zážitok. 
Vždy som sa tešila na školské výlety a školské súťaže, vďaka ktorým som sa dostala aj do 
zahraničia. Bolo to pre mňa motiváciou, aby som podávala najlepšie výkony, ktoré som mohla, lebo 
týchto zájazdov, výletov a súťaží sa mohli zúčastniť iba žiaci s najlepšími výsledkami. Napriek 
tomu, že pochádzam z rodinného prostredia so skromnými možnosťami, môžem povedať, že som 
mala krásne detstvo, na ktoré s radosťou spomínam. 

 

4. Ako sa vyvíjal váš ďalší osud?  



Štúdium na vysokej škole som musela z rodinných dôvodov prerušiť a následne aj ukončiť. Ale nie 
navždy, lebo osud mi dal druhú šancu. Nepokračovala som ale v štúdiu jazykov na FFUK, ale po 
pracovných skúsenostiach, ktoré som nadobudla ako pracovníčka úradu práce som sa rozhodla 
študovať na PdF UK v Bratislave externe v odbore sociálna práca a štúdium som úspešne ukončila 
s akademickým titulom Mgr. 

 

5. Načo ste zamerali svoju pozornosť po skončení vysokej školy? 
Ako som už vyššie spomínala, vždy som bola v štúdiu poctivá a ctižiadostivá, čo si všimli aj 
profesori na univerzite a podporovali ma v pokračovaní štúdia na vykonanie rigoróznej skúšky. 
Vzhľadom k tomu, že štúdium na univerzite ma mimoriadne napĺňalo a bavilo, rozhodla som sa, že 
budem pokračovať a úspešne som obhájila rigoróznu prácu a získala som malý doktorát. 
Samozrejme som naďalej pôsobila aj na úrade práce (na mojom pôvodnom pracovisku) ako 
samostatný radca pre spoluprácu so zamestnávateľmi regiónu. 

 

6. Vieme, že ste absolvovali rigorózne skúšky, aká problematika vás zaujala? 
Témou mojej rigoróznej práce boli Ženy po materskej dovolenke a možnosti ich návratu na trh 
práce. Pri spracovaní tejto problematiky som sa musela zákonite dotknúť aj sociálnych nerovností 
medzi pohlaviami všeobecne, ale aj k nerovnostiam pri uplatnení sa žien na trhu práce po 
materskej dovolenke, zosúlaďovaniu pracovných a rodičovských povinností a deficitu Family 
Friendly Policy – prorodinne orientovanej politiky zamestnanosti na trhu práce. Bola to veľmi 
zaujímavá a hlavne aktuálna téma, pri spracovávaní ktorej som z odbornej literatúry získala 
komplexný prehľad o problémoch žien 21. storočia nie iba z oblasti zamestnanosti, ale všeobecne. 

 

7. Prečo ste vstúpili do komunálnej politiky? Akej oblasti sa venujete? 
Mala som odrastené deti a cítila som potrebu verejne sa angažovať, robiť niečo osožné pre 
obyvateľov nášho mesta. Do komunálnej politiky som vstúpila v roku 1992, kedy ma po prvýkrát 
zvolili za poslankyňu mestského zastupiteľstva za MKDH-MKDM (Maďarské 
kresťanskodemokratické hnutie). Do tohto hnutia sa neskôr transformovali zvyšné 2 maďarské 
strany a vzniklo SMK-MKP (Strana maďarskej koalície), ktoré sa od roku 2012 premenovalo na 
Stranu maďarskej komunity. Ako občianka SR maďarskej národnosti sa od začiatku uchádzam 
o hlasy voličov ako členka tejto strany, čo je pochopiteľné. No vždy som zastupovala a zastupujem 
občanov rovnako, bez rozdielu na pôvod, národnosť, vierovyznanie a pod., nerozdeľujem ľudí 
podľa toho, akým jazykom rozprávajú, pre mňa je prioritne dôležité to, kto akým je človekom. 
Vďaka tomuto môjmu postoju a doteraz vykonanej práci pre nás všetkých Senčanov, okrem 
maďarských voličov mám podporu značnej časti slovenských voličov v meste. 
Od začiatku môjho pôsobenia v komunálnej politike som vedela, že chcem robiť hlavne v sociálnej 
oblasti. Od roku 1996 okrem jedného volebného obdobia som poslankyňou MsZ a pracujem 
nepretržite v komisii sociálnej a zdravotnej, venujem sa oblasti, ktorá je mi blízka a v ktorej – 
neberte to, prosím, ako samochválu, ale tvrdia to druhí, že som aj odborníčka. 
V spolupráci s odborným útvarom sociálnych vecí mesta sa podieľam na vypracovávaní rôznych 
koncepčných materiálov, ako napr. komunitný plán mesta, PHSR (Plán hospodárskeho a 
sociálneho rozvoja), spolupracujem s rôznymi občianskymi združeniami pôsobiacimi v sociálnej 
oblasti, aktívne sa zúčastňujem odborných konferencií organizovaných mestom, ale aj inými 
organizáciami. 
V regionálnej politike pôsobím od roku 2009, kedy ma prvýkrát zvolili za poslankyňu Bratislavského 
samosprávneho kraja. Od januára 2010 zastávam funkciu vicežupanky BSK pre oblasť 
zdravotníctva a sociálnych vecí a od marca 2014 aj pre oblasť cezhraničnej spolupráce SK-AT 
a SK-HU. 
Na župe vediem komisiu zdravotníctva a sociálnych vecí, som gestorkou pracovnej skupiny 
Regionálneho akčného plánu pre prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách, gestorkou 
pracovnej skupiny pre Včasnú intervenciu, aktívne vystupujem k odborným témam na rôznych 
konferenciách a workshopoch a popri tom sa venujem práci poslankyne na miestnej aj regionálnej 
úrovni. Je to náročná práca, ktorá mi zaberie značnú časť môjho voľného času a ktorú by som bez 
všestrannej podpory zo strany mojej rodiny určite nezvládla. Som ale šťastná, lebo mám prácu, 
ktorá je mojím koníčkom a z každého pohľadu ma napĺňa. 

 

8. Je nám známe, že mesto Senec je Vaše rodné mesto. Čím Vám je mesto blízke a čo 

chcete ešte pre jeho prospech urobiť? Aké zmeny mesto čakajú z hľadiska regionálnej 

politiky?  



Som rodená Senčanka a to teraz berte doslovne. Narodila som sa doma na dnešnej Štefánikovej 
ulici, vtedy sa tá ulica volala Poľovnícka. Tak som sa ponáhľala na tento svet, že moja maminka 
nestihla prísť do pôrodnice do Bratislavy. Zapustila som teda svoje korene do rodnej zeme tu 
v Senci a nikde inde na svete by som nedokázala žiť. Je príjemné občas vycestovať do sveta, ale 
po 2-3 týždňoch ma už niečo ťahá domov. A ten neopísateľný pocit príťažlivosti má na „rováši“ 
moje rodné mesto, rodný kraj. Naše mesto prešlo za posledných 50-60 rokov veľkou premenou, 
žiaľ, na tvári mesta sa popísala nadmerná urbanizácia, ktorá sa datuje na začiatky 70-tych rokov. 
Zbúral sa stred mesta, staré budovy a celé ulice museli ustúpiť bytovej výstavbe a tento proces sa 
nedal zastaviť dodnes. Napriek tomu, že mi jedno oko plače za starým Sencom, druhé sa raduje, 
lebo máme pekné mesto, plné zelene, máme krásne jazerá, oddychovú zónu a nespočetné 
možnosti na kultúrne, športové a spoločenské vyžitie. Z budúcnosti  úrovne regiónu by som 
vymenovala iba zopár plánovaných akcií, ako napr. rozšírenie cyklotrás, chceme udomácniť župné 
aktivity ako napr. Farm fest, ktorý zorganizujeme tento rok po prvýkrát aj v Senci, pripravujeme 
rozšírenie kruhovej križovatky pri Malom Bieli, dokončenie revitalizácie športového ihriska pri GAB 
Senec, ale bude toho určite viac. Najpálčivejšou úlohou, ktorá ma trápi už niekoľko rokov a zatiaľ 
sa mi nepodarila uskutočniť, je rekonštrukcia synagógy. Mojim želaním je, aby naše mesto naďalej 
rozkvitalo, aby sa nám tu všetkým dobre žilo, aby sme priložili všetci ruku k dielu, chránili si to, čo 
sa v meste vybudovalo za uplynulé roky. Ja osobne budem robiť všetko preto, aby sa nám to 
spoločnými silami podarilo. 

 

9. Ako podpredsedníčka BSK ste sa podieľali na nespočetnom množstve projektov, okrem 

iného ste sa zasadili aj o rekonštrukciu a sanáciu Židovskej synagógy. V akom štádiu je 

teraz projekt rekonštrukcie budovy? 
Áno, senecká Synagóga je moja srdcová záležitosť. Vedia to o mne nie iba Senčania, ale aj 
kolegovia poslanci na župe. O jej záchranu sa usilujem od prvého dňa, ako som sa dostala na 
župu. Dôvody, pre ktoré sme zatiaľ nemohli zahájiť jej rekonštrukciu, sú ale mimo môjho dosahu. 
Poďme ale po poriadku. V roku 2006 sa poslanci župy dohodli, že prenajmú synagógu od ÚZŽNO 
(Ústredný zväz židovských náboženských obcí) a vybudujú si v nej kultúrny klaster. Objednali si aj 
projektovú dokumentáciu, získali stavebné povolenie, ale nakoľko sa vtedy už písal rok 2009 
a blížili sa župné voľby, nakoniec poslanecký zbor neschválil financie na záchranu synagógy. Ja 
som nastúpila do funkcie podpredsedníčky v januári 2010, kedy som ihneď otvorila problém so 
synagógou a zistila som, že bude možné uchádzať sa o financie z nórskeho finančného 
mechanizmu, ale k tomu je potrebné deklarovať vlastnícky vzťah k budove. Po zdĺhavých a veľmi 
náročných rokovaniach s ÚZŽNO o predaji sa mi podarilo presvedčiť aj kolegov poslancov na 
župe, aby odsúhlasili kúpu budovy a jej následné využitie ako župnej regionálnej galérie. Ale aby 
nebolo všetko také jednoduché, pre procesné chyby sme museli odkúpenie schvaľovať dvakrát. 
Vysúťažili sme dodávateľa projektovej dokumentácie, vybavili sme stavebné povolenie, získali sme 
nefinancujúceho partnera z Nórska, aby sme navýšili body pre projekt, aby sme mali väčšie šance 
byť úspešným, jedným slovom sme urobili všetko možné aj nemožné, aby sme získali financie. 
Napriek všetkým našim snahám v novembri 2014 z úradu vlády nám oznámili, že sme skončili tretí 
pod čiarou, t.j. peniaze sme nedostali. 
Po tejto nepríjemnej správe som začala hľadať možnosti, kde získať peniaze na záchranu 
synagógy. Po viacerých rokovaniach s pánom županom a kolegami poslancami sme dospeli 
k dohode, že ak v novom projektovom období 2014-2020 z programu cezhraničnej spolupráce 
nebude možné čerpať financie na záchranu kultúrnych pamiatok, pôjdeme do rekonštrukcie 
z vlastných zdrojov, t.j. zo župných peňazí. K tomu bude ale potrebné opätovne odkúpiť synagógu 
od ÚZŽNO, nakoľko v pôvodnej kúpnej zmluve na požiadavku predávajúcich bola rozväzovacia 
podmienka, že ak nedostaneme financie z nórskeho finančného mechanizmu, synagóga sa 
automaticky stáva vlastníctvom ÚZŽNO. Momentálne pracujeme na návrhu novej kúpnej zmluvy 
a rokujeme o podmienkach opätovného odkúpenia s vlastníkom budovy. Podľa môjho odhadu by 
sme mohli odsúhlasiť v župnom zastupiteľstve odkúpenie synagógy na septembrovom 
zastupiteľstve. Podľa plánov by malo v seneckej synagóge vzniknúť Podunajské osvetové centrum, 
ako vysunuté pracovisko MOS (Malokarpatského osvetového strediska v Modre), ktoré by slúžilo 
nie iba pre Senčanov, ale pre celý okres Senec. Táto zmena využitia bola zákonitá, nakoľko 
z vlastných zdrojov by sme nedokázali zafinancovať celú rekonštrukciu aj vznik a prevádzku 
pôvodne plánovanej regionálnej galérie. Stálu expozíciu už vonkoncom nie a čo by to bolo za 
galériu bez stálej expozície? Ak všetko pôjde podľa plánu, s prácami by sme mali začať v I. polroku 
2016. Držte mi päste, aby sa to konečne podarilo. 

 



10. Čo si myslíte o spolupráci seneckých škôl s národnostným školstvom? V čom ešte vidíte 

rezervy? 
Som o tom presvedčená, že spolupráca medzi maďarskými a slovenskými školami v Senci je veľmi 
dobrá. Žiaci sa navzájom zúčastňujú rôznych športových súťaží, pedagógovia sa navštevujú 
navzájom na rôznych oslavách a podujatiach pri významných jubileách a pod. Možno by bolo 
dobré viac sa zamerať na vzájomné faktografické spoznávanie histórie našich národov bez toho, 
aby sme sa navzájom obviňovali a pripomínali si vzájomné krivdy. K tomu by mala slúžiť spoločná 
učebnica, ktorú by vytvoril kolektív slovenských a maďarských historikov. Túto učebnicu už sľubujú 
odborníci viac ako 20 rokov, ozaj by už bolo načase, aby sa dostala čím skôr do rúk novej 
generácie. Mali by sme sa zamerať aj na vzájomné spoznanie jazyka a zvykov našich národov. 
V detstve sme sa hrávali na ulici maďarské aj slovenské deti a naučili sme sa navzájom jazyk toho 
druhého. Dodnes ak stretnem na ulici rovesníkov Slovákov, pozdravia ma po maďarsky a snažia 
sa prehovoriť ku mne v materinskom jazyku, aj keď s odstupom času je to pre nich čoraz ťažšie 
a väčšinou ja som tá, ktorá po prvých milých slovách otočím konverzáciu na slovenčinu. A mne sa 
napríklad nemôže stať, aby som Slováka pozdravila po maďarsky, prejavom mojej úcty k nemu je, 
že aj ja ho oslovím v jeho rodnej reči.  

 

11. Čím vás oslovila práca v rade škôl nielen v Gymnáziu Antona Bernoláka v Senci, ale aj na 

iných školách? Ako časovo zvládate tak náročné funkcie a ako eliminujete fyzické 

vypätie? 
Do rád škôl pri školách v zriaďovateľskej pôsobnosti župy sú obsadzovaní väčšinou poslanci. 
Nebolo tomu inak ani pre nové volebné obdobie 2013-2017. Pre mňa to bolo samozrejmosťou, že 
chcem pracovať v RŠ pri seneckých školách. Vybrala som si GAB a SOŠ na Kysuckej v Senci. 
Ponúknuté miesto v mojej Alma Mater v Gymnáziu A. M. Szencziho som prenechala poslancom, 
ktorí tam pôsobili aj v predchádzajúcom období a regnujúcemu predsedovi RŠ, ktorí pomocou 
rodičov a župy zachránili pred 5-mi rokmi školu pred zánikom. Som rada, že za moje pôsobenie 
v oboch školách som mohla byť prínosom pre žiakov, pedagógov aj nepedagógov v predmetných 
školách. Tým, že členstvom v RŠ mám možnosť získať informácie o vzniknutých problémoch 
z prvej ruky, uľahčuje a urýchľuje mi to včas hľadať spôsoby pomoci pre školy. Ako som už 
spomínala, veľa voľného času nemám, povinnosti volajú aj cez víkend, vo večerných hodinách 
a niekedy aj počas osobného voľna či dovolenky, ale to málo času čo mám, venujem v prvom rade 
rodine - manželovi, deťom, vnúčatám a ak sa mi ešte niečo zvýši, tak rada relaxujem v mojej 15 
metrov dlhej skalke, alebo si prečítam krásnu literatúru. V máji som sa dostala aj do divadla P. O. 
Hviezdoslava na otvorenie 11.ročníka festivalu inscenácií a súčasnej drámy Nová dráma/New 
drama. Bol to krásny umelecký zážitok. 

 

12. Pracujete v redakčnej rade časopisu Senčan, akú rubriku by ste ešte do časopisu 

zaradili? Myslíte si, že sa Senčania v časopise dostatočne prejavujú svojimi názormi? 
Som predsedníčkou Redakčnej rady Senčana už 4. volebné obdobie. Mestské noviny Senčan by 
v prvom rade chceli informovať obyvateľov o dianí v meste, väčšinou za uplynulý mesiac. Senčania 
svoje názory a postrehy môžu prejaviť prostredníctvom Internetu cez novozriadenú službu – Odkaz 
pre starostu alebo na Internetovej stránke mesta Senec. Do mestských novín sme pred rokom 
zaradili novú rubriku chválime - karháme, no žiaľ, toho karháme máme viac. Ja osobne necítim 
potrebu t. č. rozširovať existujúce rubriky Senčana, ale ak dostanem zaujímavé nápady, budem 
rada, vopred za ne ďakujem a vôbec sa tomu nebránim. 

 

13. Čo si myslíte o spolupráci seneckých škôl s mestským múzeom? Vieme, že ste sa aj vy 

zasadili za jeho existenciu. Ako vnímate prezentáciu regionálnych dejín prostredníctvom 

výstav, prednášok, besied a diskusií? Myslíte si, že by bolo vhodné prezentovať 

regionálne dejiny aj formou otvorených hodín v múzeu? 
Som veľmi hrdá na to, že už aj v Senci máme mestské múzeum, na čele ktorého stojí ten 
najsprávnejší riaditeľ, ktorý žije s múzeom, z mesiaca na mesiac neúnavne a obetavo pripravuje 
pestrý program tejto inštitúcie. Podporovala som zo všetkých síl vznik tohto múzea, lebo zastávam 
názor, že bez minulosti a prítomnosti, ktorá sa stáva už zajtra minulosťou, nemôže existovať 
budúcnosť. V tejto vete je aj odpoveď na vašu otázku, ako vnímam prezentáciu regionálnych dejín 
prostredníctvom výstav, prednášok a besied. Návštevnosť múzea na rôznych prednáškach svedčí 
o tom, že rozhodnutie zriadiť mestské múzeum bolo jedným zo správnych rozhodnutí 
poslaneckého zboru mesta Senec. 



 

14. Aké je Vaše životné „krédo“? Čím sa v živote riadite? 
Immanuel Kant známy nemecký filozof vyriekol kategorický imperatív: „Konaj len podľa toho 
maxima, od ktorého môžeš zároveň chcieť, aby sa stalo všeobecným zákonom." 

 
Ja som si podstatu tejto vety vyložila pre seba tak, že sa máme správať a konať tak, aby naše 
správanie a konanie (činy) mohli byť povýšené na zákon. Pri mojich rozhodnutiach a činoch sa 
snažím, aby som nikomu neubližovala, aby som nerobila druhým to, čo by som nechcela, aby iní 
robili mne. Iba dúfam a verím, že sa mi to v doterajšom živote aspoň trochu podarilo.  

 

15. Ako si predstavujete budúcnosť Senca, bude spĺňať rozmer európskeho mesta? 
Myslím si, že mesto Senec disponuje so všetkými predpokladmi, ľudským potenciálom aj 
hospodárskymi podmienkami, aby sa už teraz mohlo nazývať európskym mestom, no nebola by 
som rada, keby sa naše mesto stalo európskym veľkomestom. Charakter okresného mesta je pre 
Senec postačujúci vzhľadom na existujúcu infraštruktúru, ktorá už v tomto čase je miestami 
nevyhovujúca. 

 

16. Ako bude napredovať vaša politická zainteresovanosť? Ako chcete skĺbiť politické 

aktivity a rodinný život? 
Vzhľadom k tomu, že deti mám dospelé, dcéra s rodinou už 20 rokov žije vo Veľkej Británii, syn má 
vlastnú rodinku v Senci, neviem si predstaviť, aby som sa naďalej neangažovala v politickom živote 
na miestnej, regionálnej, ale aj na celoštátnej úrovni. V parlamentných voľbách v roku 2016 ako 
podpredsedníčka strany SMK-MKP budem kandidovať aj do NR SR. Cítim v sebe dostatok síl 
a odhodlania, aby som sa venovala veciam verejným a svoje vedomosti a skúsenosti z pracovného 
života zúročila v prospech spoluobčanov. Doteraz sa mi vždy podarilo skĺbiť pracovný aj rodinný 
život aj vtedy, keď som mala 8-mesačného syna v jasličkách a 4-ročnú dcérku v škôlke, myslím si, 
že teraz je to neporovnateľne ľahšie. Dovtedy, kým mám podporu voličov a rodiny, kým budem 
cítiť, že stoja pri mne a veria vo mňa, nemám strach z budúcnosti mojej politickej 
zainteresovanosti. 

 

17. Myslíte si, že ženy sú v našej politike dostatočne emancipované? 
Vôbec nie. Žiaľ, ženy v slovenskej spoločnosti ešte stále nezaujali to miesto, ktoré by im právom 
patrilo. Na papieri máme rovnaké práva aj povinností, ale tých povinností je ešte stále viac. 
Pozrime sa iba na deľbu domácich prác, na odmeňovanie žien a mužov za tú istú prácu, počet 
mužov na materskej a rodičovskej dovolenke, počet političiek vo vrcholovej politike a mohla by som 
menovať ešte dlho. Musia sa ešte vystriedať minimálne 2 generácie, aby sa ten pomer trochu 
vylepšil, ale nemajme ilúzie, naši muži budú hrať v kapele politiky ešte dlho primáša, nám ženám 
ostanú len druhé husle. Jediné, čo ma „teší“ je fakt, že okrem severských štátov nie sú na tom 
oveľa lepšie ani ostatné európske štáty. Je to márna útecha, ale aspoň niečo! 

 

Ďakujem za rozhovor. 
Ďakujem za možnosť prezentovať sa vo vašom školskom časopise, je to pre mňa veľkou cťou. 
 

PhDr. Helena Oberhauserová, 

predsedníčka Rady školy pri Gymnáziu Antona Bernoláka Senec 


