
Poďakovanie 
za štyri roky štúdia  

(1958 – 1962) 
za 23 rokov učiteľského 

pôsobenia (1968 – 1991) 
na G Top. 

Iba trom triedam som bol 
triednym profesorom. 
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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... 
 

Budúcnosť je v ľudských mozgoch, v humanizácii životného prostredia.  
Budúcnosť je v IT, biotechnológii a automatizácii.  

Budúcnosť je vo výskume umelej aj prirodzenej inteligencie. 
Budúcnosť je v ríši vedomia i svedomia každého z nás... 

 

Naše spomienky sa neustále menia, pretože na ne vplývajú všetky zážitky a emócie, ktoré sme prežili. 
Na staré spomienky sa nabaľujú nové a menia ich do úplne novej podoby. 

 

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. 

 

Írske požehnanie: 
Kiež všetky tvoje cesty vedú k cieľu. 

Kiež ti vietor vždy fúka iba do chrbta. 
Kiež slnečné lúče vždy ohrievajú tvoju tvár 

a dážď jemne padá na tvoje polia. 
A kým sa stretneme znova, 

nech ťa Boh drží vo svojich dlaniach. 
 

Dušan Jedinák 
emeritný učiteľ počtov a merby, výrobca motivačných bublín. 
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