
Poďakovanie 
Odborná literatúra charakterizuje 
ľudský vek 75+ ako starobu.  
Tak ďakujem Darcovi života, že som 
sa ako-tak dohrabal k tejto méte. 
Práve teraz chcem všetkým, ktorým 
som na ceste ich životom zavadzal, 
možno ich aj urazil alebo ponížil, 
nepochopil či bol k nim nepozorný, 
nespravodlivý alebo necitlivý,  
aby mi odpustili, aj keď nezabudnú. 
Ja si tiež už často na mnohé krivdy 
nespomínam, ale ešte pri plnom 
vedomí všetkým vám držím palce, 
aby ste boli vždy láskavejšími 

a dobroprajnými,  
ale aj pokornejšími. 
Nech nás naďalej 
vedie trpezlivá ruka 
Pánova...              dmj 

Starnem… 
Pane, ty vieš lepšie ako ja, že deň za dňom starnem a raz budem naozaj starý. Chráň ma pred 
domýšľavosťou, že musím pri každej príležitosti, ku každej téme niečo povedať. Zbav ma veľkej 
náruživosti chcieť dávať do poriadku záležitosti druhých. Nauč ma, aby som bol uvážlivý  
a ochotný pomáhať. Mám vrásky a šedivé vlasy. Nechcem sa sťažovať, ale tebe to poviem,  
ane – bojím sa nemohúcnosti v starobe. Pociťujem, ako sa mi stráca telesná sila a prichádzam  
o telesnú krásu. Býval som pyšný, že sa stále môžem porovnávať s mladými. Teraz cítim  
a uznávam, že už toho nie som schopný. Daj teda môjmu srdcu silu, aby som prijal život tak,  
ako ho ty riadiš. Nie mrzuto, nie so skleslou náladou, nie ako odchádzajúci, ale s vďakou, 
pripravený urobiť všetko, k čomu ma ešte povoláš.                                      František Saleský (1567 – 1622) 
 

Skoro vždy som si predstavoval školu ako harmóniu rozumu a citu, zodpovednosti a spravodlivosti, 

mravnosti a charakteru, humanity a demokracie, statočnosti a zušľachtenia. Miesto a proces,  

kde  hľadaním postupnosti mravných hodnôt ukazuje sa cesta za významom i zmysluplným 

charakterom života. Chcel som, aby vzdelávanie prispievalo oslobodením ducha k múdrosti 

a láskavosti, k zárukám dôstojnosti človeka a rozvoju jeho jedinečnosti a neopakovateľnosti.  

Tušil som, že je potrebné pripraviť prostredie vzájomnej spolupráce, mravnej obrody i radosti 

z neustáleho činorodého poznávania. Uznával som, že charakterové a mravné hodnoty 

sebazdokonaľovania zdôrazňujú vnútornú slobodu a osobnú zodpovednosť každej ľudskej 

osobnosti. 

Už viem, že učiť možno slovami, ale vychovávať možno iba príkladom. Ak nemožno inak, tak aj 

náznakom odstrašujúcim. Spisovateľ Karel Čapek nám odkázal: Učiteľ, ktorý má rád svoj učebný 

predmet a sám si ho neustále spracúva a rozširuje, ktorý svoju náuku považuje za tak krásnu a pre 

život potrebnú, že poctivo a túžobne chce z nej pre žiakov vybrať to najcennejšie a ideovo najvyššie, 

je dobrý a dokonalý pedagóg...  
Spoznávaním rozmanitých stránok prírody i spoločenského života odhaľujeme až neuveriteľnú harmóniu 
pravdy o duchovnej podstate sveta i života, v ktorom môžeme spracúvať informácie, vytvárať myšlienkové 
modely a očakávať aspoň intuitívny dotyk s mohutnosťou Toho, ktorý je nevyhnutnou podstatou,  
prvou príčinou i večným zmyslom. 
 

Kiež [Pán] je našou oporou po celý deň, až kým sa tiene predĺžia, príde večer, zhon sveta utíchne, 
vzrušenie dňa pominie a naša práca bude dokonaná. Kiež nám vo svojom milosrdenstve poskytne 

bezpečné útočište, sväté spočinutie a konečne pokoj (John Henry Newman).  
 

S úprimnou vďakou        Dušan JEDINÁK, emeritný učiteľ počtov a merby, výrobca motivačných bublín. 


