
50 rokov v učiteľských službách 
    

Možno to nebýva príliš zvykom, ale stalo sa mi to. 

Od roku 1968 som začal učiť (M+F) na gymnáziu 

v Topoľčanoch. V čase od 1.2.1990 do 30.6.1991 

som tam bol riaditeľom školy. Potom som sa stal 

námestníkom ministra školstva (tým bol vtedy 

prof. Ján Pišút) do júla 1992. Ďalšie štyri roky som 

bol školským inšpektorom. Od septembra 1997 som pripravoval budúcich učiteľov školskej 

matematiky na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity. V školských rokoch 2008 

až 2018 som asistoval (výučbou počtov a merby) pri príprave intelektovo nadaných 

žiakov na ZŠ, Tribečská ul. v Topoľčanoch. To sa už kruh uzavrel. Jednoducho som 

školstvom trvalo zaťažený (ešte aj povinnú vojenskú službu som rok odkrútil ako 

učiteľ v poddôstojníckej škole).  

 Zhrnuté a podčiarknuté:  50 rokov pracovné nasadenie v školskom prostredí.  
 

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

a charakteru, humanity a demokracie, statočnosti a zušľachtenia. Inštitúciu, ktorá hľadaním 

postupnosti mravných hodnôt ukazuje cestu za významom i zmysluplným charakterom života. 

Chcel som, aby školské prostredie prispievalo oslobodením ľudského ducha k múdrosti 

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

Pre úspešné školovanie je asi potrebné pripraviť prostredie vzájomnej spolupráce, mravnej obrody 

i radosti z neustáleho činorodého poznávania. Nesmie sa zabudnúť ani na charakterové a mravné 

hodnoty sebazdokonaľovania, na zdôrazňovanie vnútornej slobody a osobnej zodpovednosti každej 

ľudskej osobnosti. 
 

Výchova a vzdelávanie sú pre ľudskú spoločnosť nenahraditeľné. Na svete nie je nič dôležitejšie 

a bohatšie ako ľudská osobnosť. Každý mladý človek je neopakovateľná príležitosť pre rozvoj 

tvorivého ducha i citlivého svedomia. Tušíme, že ľudskosť je v tom, že vieme poznávať svet, 

v ktorom žijeme a že v tomto svete sa aj vzájomne milujeme. Systematické vedecké poznávanie 

a nezištná láskyplnosť vytvárajú jednotu zmysluplného ľudského života. V správne praktikovanej 
výchove nejde o prenos faktických znalostí, ale o umenie skúmať (J. Dewey). 
  
Bohatstvo k vám môže prísť, ale k múdrosti musíte kráčať sami (R. Young). Podstatou poznávania  

a štúdia je aktivita tvorivého ducha. Horlivosť v učení záleží na vôli, ktorá sa nedá vynútiť. Treba 

využívať právo otázky, poznatky ukladať do systému s príčinnými a logickými  súvislosťami, 

vytvárať si pravidelný systém študijnej práce. Nenechať sa nikdy znechutiť, nevzdať sa 

primeraných reálnych cieľov, kriticky hodnotiť svoje možnosti i výkony, triezvo hľadať nové 

perspektívy. Čím lepšie spoznávame svet, tým viac fascinujúcich záhad v ňom spozorujeme. 

Najlepšie sa učíme vtedy, keď nás poznávacia činnosť, ktorú robíme, skutočne baví, duchovne 

uspokojuje. Sú tu mnohí, ktorí hľadajú poznanie pre poznanie: to je zvedavosť. Sú tu aj iní, ktorí 
túžia po vedomostiach, aby boli známi: to je márnivosť. Iní hľadajú poznanie, aby ho predávali: 
to je nečestné. Sú však aj takí, ktorí hľadajú poznanie, aby zušľachťovali: to je láska. A sú ešte iní, 
ktorí hľadajú poznanie, aby sa zušľachtili: to je múdrosť (Bernard z Clairvaux).  
 

Od učiteľov nechceme  málo. Majú byť príkladom harmonických osobností. Pokojní, trpezliví, 

citliví, a spravodliví. Ľudia milujúci svoju učiteľskú profesiu, vyznačujúci sa úctou k  mladej 

rozvíjajúcej sa osobnosti. Nároční a dôslední vo vyučovaní i výchove, voči sebe aj svojim žiakom. 

Kritici i radcovia s aktívnym morálno-vôľovým predsavzatím pre štúdium i spoločenský život.   

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

tak aj náznakom odstrašujúcim. Spisovateľ Karel Čapek sa vyjadril: 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... Je veľkým šťastím pre každého, ak stretol  



vo svojom živote tvorivého zodpovedného učiteľa. 
 

Skutočné vyučovanie sa obmedzuje len na žiakov, ktorí trvajú na tom,  

aby sa niečo naučili. Ostatné sa podobá chovu dobytka (E. Pound).  

Je viac-menej jedno, čo sa učí. Dôležité je, ako sa učí a kto učí. Hlboké 

zaujatie, učiteľova láska k predmetu vychováva lepšie než akákoľvek 

informácia, ktorú podáva. Keď študenti počúvajú nadšenca, získavajú 

viacej ako zo styku s akýmkoľvek učencom: veľký príklad nezištnej lásky  

(I. Greková). Vyučovanie nie je veda; to je umenie. Ak by vyučovanie bola 

veda, tak bude obsahovať najlepší spôsob vyučovania a každý človek  

by sa musel učiť tým spôsobom. Vyučovanie nie je veda, je tam veľa 

možností pre osobné rozdiely (G. Pólya). Nemôžete nikoho nič naučiť. Môžete mu prinajlepšom 

pomôcť, aby to sám v sebe našiel (G. Galilei). 
      
Nielen naše školstvo už dlho funguje prakticky iba samospádom (nějaký čas se „pojede dál, močálem 

černým podle bílých skal“). V niečom je to možno aj potrebné, v inom je to hlboko ponižujúce.  

Pre ľudskú spoločnosť a kultúru je zmysluplná výchova potomkov zásadnou podmienkou prežitia 

kultúrnej civilizácie. 
 

Vôbec nie sme dokonalí, ale snažme sa robiť dobré veci: žiť zmysluplne, odhaliť skryté vnútorné 

sily, otvoriť sa iniciatíve ducha na základe trvalých mravných hodnôt. Čestný človek koná často 

správne aj bez príkazov a nariadení – na pokyn vlastného svedomia. Využívajte aj túto príležitosť. 
 

Jednoduchým odkazom 50 rokov v učiteľských službách asi môže byť  

aj uvedenie podnetných myšlienok o výchove a vzdelávaní (nielen tým,  

ktorí sa nechávajú oslovovať  učiteľ), pod ktoré by som sa, možno aj rád, 

podpísal.  

 Nikdy neučte deti to, o čom nie ste sami presvedčení (J. Ruskin). 

 Všetko, čo poznávame, nie je chápané podľa svojej prirodzenosti,  
ale skôr podľa schopností poznávajúcich  (A. M. Boethius). 

 Učiteľ, ktorý sa prechádza medzi svojimi žiakmi v tieni chrámu, nedáva ani tak zo svojej 
múdrosti, ako skôr zo svojej viery a láskyplnosti. Ak je naozaj múdry, nevyzýva vás, aby ste 
vstúpili do príbytku jeho múdrosti, ale skôr vás vedie k prahu vášho vlastného myslenia...  
Ak nevyučujete s láskou, ale len s nechuťou, bude lepšie, ak opustíte svoje dielo a budete brať 
almužnu od tých, ktorí pracujú s radosťou (Ch. Džibrán). 

 Jediným učiteľom hodným tohto mena je ten, ktorý povzbudzuje ducha slobodného 
premýšľania a rozvíja cit osobnej zodpovednosti (J. A. Komenský).  

 Ak vyučujeme študentov alebo žiakov, tak hlavnou a nevyhnutnou podmienkou je prianie 
človeka učiť sa (P. Kapica).  

 Čo je to dobre učiť? Dávať študujúcemu príležitosť, aby objavoval veci sám, z vlastnej 
iniciatívy (G. Polya). 

 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 (K. Čapek). 

 Vyučovanie sa koná len vtedy, ak sa uskutočňuje učenie.  Učenie sa koná len vtedy, ak sa niečo 
učíte sami (A. de Mello). 

 Neobzeraj sa stále! Omnoho dôležitejšie než to, čo vidíš okolo seba, je to, čo máš 
v sebe... Tým väčšie budú tvoje zásluhy, čím viac lásky a nadšenia vkladáš  
do každej práce (O. F. Babler). 

 Nijaký inteligentný panovník nenastúpil. Nikto v kráľovstve ma nechce za učiteľa.  
Nastal čas zomrieť (Konfúcius). 

 

Dušan JEDINÁK, emeritný učiteľ počtov a merby, výrobca motivačných bublín 


