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Marcovú Rodinu a školu do tretice obohacujeme literárnymi
prácami žiakov Základnej školy Jaroslava Simana z Valaskej,
ktoré vznikli pod vedením pani učiteľky PaedDr. Janky Balážovej.
Výrok mesiaca:
Funkciou školstva v žiadnej spoločnosti nie je iba služba trhu,
a už vôbec nie jeho momentálnym či krátkodobým potrebám.
Funkcia školstva je oveľa širšia, bohatšia i vznešenejšia.
Ide o prípravu hodnotných ľudských bytostí a občanov, ktorí
vedia nielen pracovať, ale aj žiť a riešiť, a to nielen
pracovné a výrobné, ale aj životné, spoločenské, politické,
psychologické a ľudské problémy a otázky. Aspoň zatiaľ to tak
vždy bolo a je všade, kde funkciou školstva nie je len „výroba“
bezduchých robotov a manuálnych muklov, príveskov stroja.
prof. PhDr. Emil Višňovský, PhD.

Pripravujeme...
Čo sa stalo s našou dobou?

Zažívame vážnu krízu? Prečo majú ľudia zrazu pocit, že sa niečo zlomilo, a cítia sa sklamaní? Čo nás čaká v budúcnosti? Každý študent medicíny je už od prvého ročníka štúdia vedený svojimi profesormi k tomu, aby si
pri každom pacientovi položil dve zásadné otázky: prečo a ako. Prečo má chorý ťažkosti? Diagnostická otázka
vedie k určeniu choroby. Ako ju liečiť? Terapeutická otázka je hľadaním cesty k uzdraveniu.

Rembrandt maľoval Komenského

Jan Amos Komenský našiel útočisko a domov na posledných štrnásť rokov života v Holandsku, presnejšie Amsterdame. V tých časoch to bolo jedno z hlavných miest európskeho diania. Schádzali sa v ňom nielen obchodníci, ale aj umelci a učenci, aby sa navzájom inšpirovali. Vychádzali tu knihy, ktoré boli inde v Európe zakazované. Mesto bolo tolerantné a umožňovalo slobodne myslieť.

Ako sa vyznať v pomenovaniach príbuzných?

Ako pomenovať svojich príbuzných? S najbližšími je to jednoduché – mama, otec, brat, sesternica, ujo. Viete
však, ako sa povie bratrancovej sesternici? A ako synovcovi brata vašej babky? A čo sestre vášho syna, ktorú
počal váš neverný manžel? A ešte zložitejšie to býva pri vzťahoch, ktoré vznikli svadbou, a rôznych vzťahoch do
ikstého kolena. Vtedy už príbuzenské vzťahy a ich pomenovania dostávajú iné obrátky.

V prípade záujmu o uverejnenie plošnej inzercie v  časopisoch
Rodina a škola a Slovenský stenograf nás kontaktujte na adrese:
Vydavateľstvo Parentes, P. O. Box 17, 902 01 Pezinok.
Tel.: 0904 700 570, e-mail: uciteliazneba@gmail.com.
Cenník inzercie nájdete aj na webovej stránke www.erodina.sk.
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Úvodník

NAŠE ELITY
Učitelia si neraz ťažkajú, že stratili svoju spoločenskú prestíž, že ľudia nerešpektujú ich
významné poslanie, že sú neraz vystavovaní útokom médií, ale aj rodičov a politikov.
Treba dodať, že vo všetkom majú pravdu, až
na jednu vec – ak vinia za súčasný stav spoločnosť, nie je to celkom namieste. Za stratu
svojich pozícií a prestíže si môžu v prvom
rade sami. Prečo to tvrdíme?
Voľakedy bol učiteľ spolu s farárom
a notárom elitnou špičkou obce, mesta, krajiny. Boli najvzdelanejší, inej inteligencie
bolo málo. Ich slovo malo váhu zákona. Ak
učiteľ odporučil rodičom dať dieťa na štúdiá, rodina urobila všetko, čo sa dalo, aby sa
tak stalo.
Postupne však, najmä po druhej svetovej vojne, keď sa na Slovensku otvorili mnohé vysoké školy, počet vysokoškolsky vzdelaných ľudí narastal. A tým rástla
aj konkurencia osobností. Ľudia si mohli
začať vyberať z názorov širšieho spektra
elít v mieste svojho sídla a učitelia sa pomaly dostávali do spoločenského úzadia.
V päťdesiatych a šesťdesiatych rokoch ich
politici dokonca začali používať na ide-

ologické ciele a kampane, čo ich menu
neprospelo.
Verejnosť vždy očakáva, že spoločenský a verejný život bude ovplyvňovať vzdelanostná špička. No učitelia sa z nej jednoducho vytratili. Svojou pasivitou a neraz aj
podcenením tejto otázky. Dnes chodí veľa
učiteľov „iba do práce“, chýba to povestné
poslanie učiteľa. Čím to je?
V prvom rade nízkym finančným ohodnotením jeho práce. Veď buďte zanietený za
pedagogickú prácu, keď musíte premýšľať,
ako vyjdete doma s rozpočtom. Mnohí učitelia po roku 1990 zo školstva odišli najmä
z ekonomických dôvodov a dnes odchádzajú pre „rizikovosť“ tohto povolania.
A tak je momentálna spoločenská prestíž učiteľov často iba taká, aká je spoločenská prestíž vzdelania a múdrosti v spoločnosti. Ak je nízka, nik nebude velebiť
učiteľov. A ani ďalších vzdelancov.
Súčasťou našej národnej mytológie
bolo veľmi dlho preferovanie obrazu Slováka ako biedneho pastiera či roľníka odetého do charakteristického odevu vidiečana
z hôr. Tak sme sa vzdali svojich panovníkov,
lebo vraj neboli Slováci, a aj svojej šľachty,
vzdelancov, mešťanov, remeselníkov, pretože nevyhovovali mýtu o slovenskej plebej-

skosti. Za čias štúrovcov to azda malo aj pozitívne aspekty, dnes je však takýto pohľad
anachronizmom.
Zaujímavé je, že v súvislosti s týmto
obrazom sa o Slovákoch nikdy nehovorilo, že sú síce chudobní, ale zároveň múdri a vzdelaní... Naopak, čím biednejšie boli
pomery, o to viac bola osobnosť z nich vychádzajúca považovaná za hodnú obdivu. Štúrovci prezentovali slovenský ľud ako
zdroj čistoty a originality. A v tejto predstave sme mnohí mentálne ukotvení aj dnes.
Zásluhou slovenských úspechov vo vede,
v športe, umení sa však z tejto košele dejín
statočne vyzliekame – hoci ešte stále nevieme doceňovať náš podiel na uhorských
dejinách a privlastniť si ich s plnou hrdosťou a pýchou.
Slovensko dnes potrebuje dvíhať svoje elity, posúvať ich do roviny mravných
a hodnotových autorít, ktoré ukazujú bežným ľuďom pozitívne smerovanie. Žiaľ, médiá nám ponúkajú pseudoosobnosti, a to
mnohých jednoduchých ľudí poriadne mýli
a pletie. Je preto aj na učiteľoch, aby sa snažili zaradiť medzi to najlepšie, čo náš národ má, a súčasne zo svojich žiakov vychovávali jedinečné múdre a životaschopné
osobnosti.
Ľubomír Pajtinka

Naše deti obľubujú nezdravé jedlá
Obezita slovenských detí neustále rastie a je stále veľkou hrozbou. Potvrdzuje to
minuloročný prieskum Viem, čo zjem, zameraný na zdravú výživu detí. Na Slovensku
sa realizuje druhýkrát a zapojilo sa doň 12 181 žiakov z 98 škôl.
Z výsledkov prieskumu vyplýva, že až tri štvrtiny detí vo veku od 8 do 11 rokov siahnu aspoň
raz týždenne po vyprážanom jedle alebo jedle
rýchleho občerstvenia. Vysoko kalorické jedlá

obľubuje minimálne raz týždenne 76 % detí.
Štvrtina detí, prevažne z rodín s nižším príjmom,
sa takto stravuje dokonca trikrát do týždňa
a denne po jedlách komerčného rýchleho ob-

čerstvenia siahne až 14 % slovenských detí. Takéto jedlá nekonzumuje pritom len štvrtina detí.
Obľube sa čoraz viac tešia aj sladené a dochucované nápoje. Až štvrtina detí ich vypije
počas týždňa viac ako 1,5 litra. Viac ako 30  %
detí ich pije každý deň, odolá im len 8 % zo
vzorky.
Prieskum však prináša aj pozitívnejšie zistenia. Napríklad, že až 60 % detí sa pravidelne
stravuje. Až 79 % detí má vo svojom jedálnom
lístku minimálne trikrát do týždňa aj ovocie
a zeleninu. Týka sa to najmä rodín s vyšším
vzdelaním rodičov. Úplnú absenciu ovocia
a zeleniny tolerujú v súčasnosti 2 % rodičov.
A popri zdravom stravovaní hodnotí prieskum
za dobré aj pohybové aktivity slovenských
detí – dve tretiny detí športujú aspoň trikrát
týždenne a len 6 % detí sa mimo školy nevenuje športovým aktivitám vôbec.
Na zvýšený nárast obezity dlhodobo upozorňuje Svetová zdravotnícka organizácia.
V súčasnosti patrí k najzávažnejším civilizačným ochoreniam a aktuálne je aj varovanie
pred jej globálnou epidémiou. Odhady hovoria, že roku 2030 bude na Slovensku obézna až
tretina obyvateľstva.
(tasr)
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Informačný servis

Duálne vzdelávanie
má pomôcť ekonomike
Do systému duálneho vzdelávania sa musí do roku 2020 zapojiť dvanásťtisíc žiakov, inak je ohrozená konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky. Za dva roky
fungovania je do systému zapojených len 2 508 žiakov, 200 zamestnávateľov a 70
škôl, uvádza sa v stanovisku Zväzu automobilového priemyslu SR a zástupcov slovenských automobiliek.
Zmluva o realizácii národného projektu duálneho stredoškolského vzdelávania, ako aj
o uvoľnení finančných prostriedkov zo strany
Európskej komisie je účinná od 30. novembra
2016, čo umožnilo plnohodnotné rozbehnutie
projektu. Národný projekt sa podľa predsta-

viteľov ministerstva školstva realizuje podľa
časového harmonogramu. Naplnenie výsledného cieľa, teda dvanásťtisíc študentov vzdelávaných v tomto systéme, je rozdelené do
jednotlivých krokov až do roku 2020.
(ta)

ŽIAKOV NA UČITEĽA
NEUSTÁLE PRIBÚDA
Počet žiakov základných škôl neustále rastie. Kým roku 2010 nastúpilo do prvého ročníka 49-tisíc žiakov a roku 2014 o tisíc viac, v tomto
školskom roku ich bolo vyše 53-tisíc. Riaditelia škôl teda otvárajú
v jednotlivých ročníkoch viac tried.

Čestné štátne tituly
v oblasti športu
Ministerka školstva Martina Lubyová bude udeľovať čestné štátne tituly v oblasti
športu. Novelu zákona o športe schválila vláda SR. V porovnaní s predchádzajúcim
obdobím bude udeľovanie čestných štátnych titulov flexibilnejšie, keďže návrh na
udelenie titulu nebude musieť schvaľovať vláda SR formou predloženého materiálu,
ktorý musí prejsť celým legislatívnym procesom.
Po novom bude môcť ministrovi školstva
navrhnúť udelenie takéhoto titulu poradný
orgán Rada ministra školstva, vedy, výskumu
a športu SR, pričom právo na jeho udelenie
bude mať aj vláda. Ministerka môže za mimoriadne športové výkony a šírenie dobrého
mena Slovenska v oblasti športu v zahraničí
alebo za mimoriadne zásluhy o rozvoj športu
udeliť tituly Majster športu, Zaslúžilý majster
športu, Zaslúžilý odborník v športe a Zaslúžilý
pracovník v športe. Návrhy na udelenie titulov

môžu predkladať vláde alebo ministerke športové organizácie, ale tituly možno udeliť aj bez
návrhu.
(ar)

Stredoškolák môže získať
rôzne štipendiá
Žiaci stredných škôl môžu získať počas štúdia sociálne, motivačné alebo podnikové štipendium. Všetky sa poskytujú v mesačných intervaloch počas trvania školského roka.
Podnikové štipendium sa poskytuje žiakovi,
ktorý vykonáva praktické vyučovanie na pracovisku zamestnávateľa alebo na pracovisku
praktického vyučovania, najviac do výšky
štvornásobku sumy životného minima. Pri
určovaní výšky sa prihliada najmä na dosiahnutý prospech žiaka na praktickom vyučovaní
a jeho pravidelnú účasť na tomto vyučovaní.
Výška motivačného štipendia závisí od
priemerného prospechu študenta v predchádzajúcom polroku školského vyučovania a od

výšky životného minima nezaopatreného
dieťaťa. V školskom roku 2017/2018 študent
s prospechom do 1,8 vrátane dostáva 59,19
eura. Pri priemernom prospechu v rozmedzí
2,4 – 3,0 vrátane dostáva 22,77 eura.
Sociálne štipendium sa tento školský rok
pohybuje v rozpätí od 22,77 do 45,53 eura
mesačne. Jeho výšku ovplyvňuje priemerný
prospech žiaka, ktorý súvisí s výškou životného minima.
(mš)

Stále sa zväčšujúci počet žiakov však
nemá kto vzdelávať. Riaditelia upozorňujú, že na ich pracovné ponuky nemá kto
reagovať. Absolventi sa do učenia nehrnú, odrádza ich nízky plat.
Táto situácia robí školám problémy. Dokazujú to aj čísla zo Štatistického úradu
SR. Roku 2012 pripadalo na jedného učiteľa 14,2 žiaka, dnes je toto číslo už na
úrovni 15,5. Pritom napríklad vo Fínsku,
ktoré má porovnateľný počet obyvateľov
ako Slovensko, pripadá na jedného vyučujúceho 12 žiakov a toto číslo sa darí
v krajine z roka na rok znižovať.
Podľa predstaviteľov Združenia základných škôl Slovenska sa vláda zbytočne
zaoberá zlučovaním malých škôl a nerieši
hlavný problém nedostatku učiteľov –
pričom pripraviť sa na túto situáciu by
mohlo ísť celkom dobre. Štát totiž pozná každoročnú pôrodnosť, môže preto
predpokladať, koľko detí mu každý rok
nastúpi na povinnú školskú dochádzku.
Zároveň však odborníci upozorňujú na
ďalšie alarmujúce číslo nášho školstva –
učiteľský zbor na Slovensku výrazne starne. Priemerný vek pedagóga u nás je 45
rokov a toto číslo každým rokom rastie.
Niektorí odborníci tvrdia, že dnes môže
byť priemerný vek učiteľa v slovenskej
škole už 47 rokov. Nie sme však jedinou
krajinou so starnúcimi pedagógmi. Až
tretina učiteľov na prvom stupni základných škôl v krajinách Organizácie pre
hospodársku spoluprácu a rozvoj má minimálne päťdesiat rokov.
(ag)
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Živé slová

Syndróm grófa Monte Christa
Uvedomelo i neuvedomelo človek v sebe niekedy pestuje syndróm historickej
pomsty, ako tomu bolo aj v známom románe. A tento syndróm pestujú aj niektoré
národy. Napríklad Nemci vyvolali druhú svetovú vojnu ako náplasť na „nespravodlivý“ mier, ktorý museli podpísať 11. novembra 1918 vo Versailles. Priviedlo ich to
však k ešte väčšej katastrofe.
Neraz si bežní ľudia i odborníci na medziľudské vzťahy kladú otázku, či sme národ, ktorý
dokáže odpúšťať zlo či krivdu, ktorú na nás
niekto spáchal. Odpoveď nie je jednoznačná.
Všeobecne sa táto téma končí konštatovaním
– niekto dokáže odpustiť, iný nie. Pri rozhodovaní určite zohráva úlohu individualita človeka, ale aj veľkosť zla, ktoré niekto na ňom spáchal, či okolnosti, za ktorých sa tak stalo.
Budem osobný. V našej rodinnej histórii
máme príbeh z druhej svetovej vojny, počas
ktorej sa preoblečená skupina fašistov pomstila môjmu starému otcovi za to, že ukrýval zbeha – vojaka slovenskej armády, ktorý
sa po vypuknutí Povstania a rozpustení jeho
jednotky chcel dostať cez neďaleké kopce domov k rodičom. Nemecká jednotka zavraždila
vtedy v dedinke Šípkov dvadsaťtri ľudí, medzi
nimi aj vojakovho záchrancu, môjho starého
otca, a jeho syna. Zabitého otca a brata na
šla moja mama, vtedy devätnásťročné dievča,
ktoré prinieslo zachránenému vojakovi civilné
šaty a pomohlo získať dokumenty, aby sa dostal cez vojenské hliadky na cestách. Vojak sa
zachránil, po vojne oženil, mal tri deti. Najmladší syn dostal meno po záchrankyni –
mama sa volá Antónia, vojakov syn nosí
dnes meno Anton.
Vrahovia sa ku koncu vojny vyskytli
na Morave, kde zločin zopakovali v rovnakom rozsahu v obciach Prlov a Ploština.
Ladislav Mňačko o ňom napísal román
Smrť sa volá Engelchen. Áno, Engelchen
bol reálny vrah, ktorý vraždil v Šípkove
i na Morave. Po vojne sa dostal do americkej zóny, odkiaľ ho po pár mesiacoch
vydali na trestné stíhanie na Slovensko. Nik – pretože fašisti uskutočnili všetky operácie v utajení – vtedy netušil,
že súdia vraha, ktorý má na svedomí 92 mŕtvych nevinných
ľudí, z ktorých mnohí ne-
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nosili ani vojenskú zbraň. Ich zbraňou bola len
ľudskosť, ktorou narábali pri stretnutí s ľuďmi
v ťažkostiach. Engelchen dostal šesť rokov väzenia. Po pár dňoch už žiadal o milosť a o pár
mesiacov podpísal spoluprácu s československou tajnou službou o tom, že bude agentom
Československej republiky, za čo mu odpustia
jeho vraždy.
Engelchen, pravým menom Kurt Werner Tutter, bol v službách víťaza druhej svetovej vojny, teda socialistického a ľudovodemokratického Československa, ako agent Štátnej
bezpečnosti (ŠtB) známy pod menom Konrad
II. v rokoch 1953 – 1968. Ako československá
spojka chodil preberať špionážne informácie
pravidelne do Viedne. Počas studenej vojny
boli fašisti v službách Rusov i Američanov.
Werner Tutter ponúkol na spoluprácu ŠtB
aj svojho syna. Žil ako ctihodný občan v mestečku Bad Kötzting neďaleko československých hraníc, naproti ktorému z druhej strany boli a sú známe Janovice nad Úhlavou, kde
sa odohráva dej Čiernych barónov. Keď som
tam bol roku 1978 na vojenčine, netušil som, že zhruba tridsať kilometrov odo mňa sa teší zo života vrah
môjho strýka, starého otca a ešte
dvoch prastrýkov z otcovej strany.

Teoreticky – ak by som v tom čase vedel
o jeho zločinoch (vyplávali na povrch až po
jeho smrti roku 2001), podľa starej tradície by
som mal pomstiť svoju rodinu. Tak ako pomstil smrť svojho otca i nespravodlivosť na sebe
gróf Monte Christo. Alebo by to mal človek
prejsť mlčaním a tváriť sa, že sa nič nestalo?
Po zabitých ľuďoch v Šípkove zostalo takmer
tridsať sirôt, ktoré museli vyrastať bez rodičov
a v horších životných i sociálnych podmienkach ako iné deti.
Uvažujem, že sa pôjdem pozrieť na hrob,
kde leží vrah mojich blízkych. Mám však dilemu – ako sa zachovať? Čo by ste urobili pri
hrobe vraha, ktorý zámerne zabil nevinných
ľudí, vášho starého otca, strýka, prastrýkov?
Okolo nás žijú desiatky ľudí, ktorí zažili historickú i osobnú nespravodlivosť hrubého zrna. Dnes sa v súvislosti s vojnovými zločinmi v drvivej miere spomína iba holokaust.
Vojna však nebola iba o holokauste, vojna
bola o ľudskosti a neľudskosti na oboch stranách barikády. V dejinách si ľudstvo našlo liek
na zločin – oko za oko, zub za zub. Kedy a ako
však odpúšťať? Keď pozeráte film o Monte
Christovi, stotožňujete sa s jeho skutkami?
Mal sa pomstiť alebo mal trpezlivo prijímať
zlo, ktoré mu spôsobilo toľko utrpenia? Vie
niekto správnu odpoveď? Ako o tejto téme
hovoriť s našimi žiakmi?
Ľubomír Pajtinka

Čo nové vo výchove

Protivné mamy a otcovia
Jedného dňa, keď budú moje deti dosť staré, aby pochopili logiku, podľa ktorej
postupuje rodič, poviem im, čo mi rozprávala moja – mojimi vtedajšími očami – protivná mama (a často aj otec).
 Milovala som ťa dosť na to, aby som sa
mohla opýtať, kam ideš, s kým a kedy sa
vrátiš.
 Milovala som ťa dosť na to, aby som
bola ticho a nechala ťa samého zistiť, že
tvoj nový najlepší priateľ je podlízavec
a grázel.
 Milovala som ťa dosť na to, aby som nad
tebou stála dve hodiny, kým si si upratal
izbu, čo inak trvá pätnásť minút.
 Milovala som ťa dosť na to, aby som
dôsledne dbala, aby si si plnil všetky
školské povinnosti a rozvíjal svoj talent
v krúžkoch.
 Milovala som ťa dosť na to, aby som ti
dovolila vidieť môj hnev, sklamanie a slzy
v očiach. Deti musia vedieť, že ich rodičia
nie sú dokonalí.

poznať našich priateľov a musela vedieť,
čo s nimi robíme. Keď sme povedali, že sa
vrátime o hodinu, žiadala, aby sme boli
doma presne v ten čas. Mohli sme prísť aj
skôr, ale nikdy nie neskôr!
 Hanbím sa to priznať, ale dokonca si dovolila porušiť zákon o práci detí, pretože nás
nútila pracovať! Museli sme umývať riad,
ustielať si postele, naučiť sa variť, vysávať, prať, vynášať smeti a podobné kruté
práce. Myslel som si, že keď večer ležala
v posteli, premýšľala, aké práce pre nás na
ďalší deň pripraví.
 Vždy žiadala, aby sme hovorili pravdu.
Celú pravdu a nič iné, len pravdu. Dokázala nám čítať myšlienky a mala oči aj vzadu.
Vtedy sme mali skutočne
ťažký život!

 Mama nedovolila, aby nám priatelia zvonili zdola. Museli prísť až k dverám, aby ich
spoznala. Kým iní randili už v dvanástich
či trinástich, my sme museli čakať až do
šestnástich.
Vinou našej mamy sme zmeškali veľa vecí,
ktoré zakúsili iné deti. Nikdy sme neboli pristihnutí pri krádeži, klamstve, vandalizme alebo zavretí za zločin. Jej vinou sme opustili domov ako vzdelaní a čestní dospelí ľudia.
A dokonca – čo by som vtedy nijakovsky nevedel pochopiť a opäť to bude zrejme len jej
vinou – snažíme sa byť rovnako protivnými
rodičmi, ako bola naša mama...
Bojím sa, že na svete dnes chýbajú protivné mamy a otcovia, ako som mal ja a moji
súrodenci!
(lupa)

 Milovala som ťa dosť na to, aby som ťa donútila vziať zodpovednosť za svoje činy, aj
keď trest bol taký krutý, že mi skoro zlomil
srdce.
 Ale najmä, milovala som ťa dosť na to,
aby som ti povedala nie, aj keď som vedela, že ma za to budeš v tom momente
nenávidieť.
 To boli najťažšie boje zo všetkých. Som
rada, že som ich vyhrala, pretože na konci
si vyhral aj ty. A jedného dňa, keď budú
tvoje deti dosť staré na to, aby pochopili
logiku rodiča, vyrozprávaš im to aj ty.
 Tak čo, bola moja mama protivná? Vtedy
sme mali tú najprotivnejšiu mamu na
celom svete!
 Kým iné deti mali na raňajky čokoládu a cukríky, my sme jedli
zeleninu, chlieb s maslom,
mlieko. Kým iní mali na obed
hamburger a pepsi, my sme
mali polievku, zeleninový šalát
a hlavné jedlo. A môžete si domyslieť, že aj večera od našej
mamy bola úplne iná, než
mali ostatné deti.
 Mama vždy musela
vedieť, kde sme.
Akoby sme boli
stále vo väzení
a ona bola naším
dozorcom. Musela
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Čo by mali rodičia vedieť o reforme školstva

Prestaňme pustošiť
naše školstvo
Dvadsaťpäť rokov rozhodovania o sebe. Za ten čas devätnásť nominantov
v kresle ministra školstva, päť veľkých koncepcií a žiadna dôsledne realizovaná; nádej, sklamania, nesplnené sľuby. Zauchá, ktoré odvážlivci nazývajú
reformami.
Spoločným znakom väčšiny čiastkových riešení – realizovaných aj ponúkaných – je, že
sú nesystémové alebo protirečivé. Spravidla
majú pečať pedagogickej negramotnosti,
a čo je horšie, aj zištného politikárčenia.
To, čo v predchádzajúcich týždňoch prezentovala jedna z opozičných strán, aj to, čo
naznačila strana, ktorá práve vznikla, sa hádam všetko hodí nanajvýš do agitiek pre
nemysliacich voličov. Ako zlepšiť naše školstvo, nás poúča líder „kaderník“ či „protikorupčný bojovník“. Ak by chcel trénovať hokejistov krasokorčuliar, fanúšikovia by s ním
iste urobili krátky proces.

Menej škôl
Ak za posledné desaťročia klesol počet detí
v populačných ročníkoch približne na polovicu, musí(!) sa to prejaviť aj na počte škôl
a učiteľov. Súčasťou snáh šetriť sú aj návrhy
na rušenie malých škôl. Štatistiky mi dávajú
možnosť tvrdiť, že zánik školy v obci vyvoláva zhoršenie miestnej ekonomiky – obyčajne zníženie zamestnanosti, maloobchodného obratu, výberu daní. Obce bez škôl
potrebujú vyššie príspevky na obyvateľa
z verejných prostriedkov. Hoci len málotriedka je pre obec „pridanou hodnotou“, ak
tam má žiť či dokonca prisťahovať sa a gazdovať mladá rodina.

Dĺžka povinnej
školskej dochádzky
Návrhy predĺžiť povinnú školskú dochádzku sú volaním na dobrodružnú cestu. Veď
nedokážeme dobre živiť ani súčasný rozsah
povinného školovania. Ľahko sa dá vyrátať, koľko by bolo treba nových priestorov
a koľko by stálo ich vybavenie či kvalifikovaní učitelia (ak sa nájdu). Vychádzajúc z počtu detí v populačných ročníkoch, odhad
urobíme ľahko − vyše dvetisíc učební, vyše
dvetisíc učiteľov.

Vzdelávanie doma
Navrhovať túto formu vzdelávania aj pre
žiakov II. stupňa ZŠ mi prichodí rovnako
podivné ako spoločenstvo „my si svoje deti
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očkovať nedáme“. Čerešničkou je žiadať,
aby školy pri ňom rodičom poskytovali metodickú pomoc a dokonca aby zaň niesli
konečnú zodpovednosť. Koľko rodičov je
podkutých vo všetkých vedách, na ktorých
vzdelávanie v základnej škole stojí? Aký
osud by mali pokusy a merania v prírodopise, vo fyzike, v chémii predpísané v štátnych
programoch? Veď bez nich by bolo vyučovanie týchto predmetov nezmyselným
bifľovaním. Aj pre toto vzdelávanie musia
platiť štátne vzdelávacie programy. Ak by
neplatili, niet dôvodu, aby sa naň prispievalo z verejných prostriedkov čo len deravým
centom.

Príprava na trh
pracovných síl
Ak nie sme až po uši neoliberáli, treba sa
zbaviť činov, ktoré majú pôvod v presvedčení, že poslaním vzdelávacej sústavy je
v prvom rade slúžiť trhu pracovných síl,
pripravovať na pracovnú kariéru, „vyrábať“ pracovné sily podľa toho, čo niektorá časť trhu práve potrebuje. Zo štatistík
úradov práce sa dá ľahko vyčítať, aké pracovné sily na Slovensku tak veľmi chýbajú
– nie sú to miesta intelektuálne náročné.
A najmä − to, čo vyžaduje trh pracovných
síl dnes, určite nie je to, čo bude na ňom
treba v čase ďalšej priemyselnej revolúcie, keď súčasní školáci budú mať sotva
štyridsať. V civilizovanej spoločnosti má
vzdelávacia sústava oveľa bohatšie, oveľa
vznešenejšie poslanie. Má pripraviť ľudí
nielen uschopnených na úspešnú pracovnú kariéru, ale naučiť ich aj, ako sa riešia
životné problémy, ako sa vychovávajú deti,
ako sa orientovať v kultúre, myslieť a konať
ekologicky.

Ďalšie hrozby
Nájdeme ich v pripravovanom školskom
programe strany, ktorá sa chce stať politickým lídrom. Napríklad toto vyjadrenie:
Učitelia by mali byť odmeňovaní najmä na
základe kvalifikácie. Aj pre pacienta by malo
byť dôležité, koľko atestácií má jeho lekár,
alebo niečo celkom iné? A čo tak diferencovať učiteľskú mzdu podľa objektívneho
hodnotenia práce a nezvyšovať ju tým, ktorí

vlastným pričinením vykazujú podpriemernú pridanú hodnotu?
Alebo téza: Ako súčasť väčšej slobody
umožníme školám vyberať si učebnice... na
školy presunieme zvýšený príspevok na učebnice. Nápad by nebol zlý, ak by škola mala
možnosť rozhodnúť sa pre najlepšiu z ponúkaných učebníc. No ako zistí, ktorá to je?
A nebude nútená výber prispôsobiť sume
peňazí, ktorú na učebnice dostane? Ako sa
zabezpečí nevyhnutný(!) vecný súlad a časová koordinácia vyučovania napríklad medzi chémiou, fyzikou a prírodopisom?

Čo potrebujeme?
Nepotrebuje ani politicky, ani sebecky motivovaný plač nad pochovanými reformami či úmyslami. Dobrými predsavzatiami
a sľubmi je učiteľstvo i verejnosť presýtená.
V prvom rade treba, aby si spoločnosť činmi
vážila vzdelanosť a vzdelávajúcich. Významne by pomohlo, ak by si aspoň múdri rodičia
cenili školu, ktorá je v nárokoch nekompromisná, učí pracovitosti, rozvíja dobré morálne vlastnosti, kultivuje osobnosť. V školských manažmentoch by mali mať miesto
len tí, ktorí vo svete vzdelávania už svoju
učenosť preukázali a získali v ňom prax.
Finančne podvyživené školstvo nie je
hanbou ministrov školstva. Je vizitkou vládnucich zoskupení, vizitkou parlamentov, vizitkou všetkých, ktorí narábajú s verejnými
finančnými prostriedkami.
Najvzácnejšie, čo môže škola mať, a najdôležitejšie z toho, čo žiaci potrebujú, je
dobrý učiteľ. Ak chceme zvyšovať efektívnosť vyučovania, treba zásadne zmeniť nielen nároky na učiteľov, ale aj podmienky
ich práce, kritériá jej hodnotenia a finančnú odmenu za ňu. Treba veľmi konkrétne
zákonom stanoviť podmienky (personálne, finančné, materiálne, organizačné), ktoré musí zriaďovateľ splniť, aby škola mohla
robiť to, čo od nej žiadajú štátne vzdelávacie programy.
Školy sú zrkadlom spoločnosti. Len rojko môže snívať, že v spoločnosti, v ktorej je
na vrchole hodnôt honba za peniazmi, snobizmus bohatých, propagácia nemorálnosti
v masovokomunikačných prostriedkoch či
povyšovanie bezprácneho spôsobu života
nad poctivú prácu, môže byť priemerná alebo dokonca nadpriemerná úroveň školstva.
RNDr. Jozef Smida, CSc., pedagóg

Psychológia medzi nami

Deti sa nesmú strašiť
Pred sto rokmi to písali aj Národné noviny a väčšina z nás s tým iste súhlasí. Čo si
o tom myslí mladá mamička? A čo hovorí psychologička?

síš obliecť. Spravíš to sama alebo ti mám
pomôcť?
Deti sú múdre, vo veľa veciach oveľa
múdrejšie a vnímavejšie než my dospelí. Sú
úžasným zrkadlom nás všetkých. Preto nemám rada, keď vo výchove slepo opakujeme všetky zažité stereotypy. Vždy sa skúsim
zamyslieť, čo sledujem tým, čo hovorím mojej dcére. Ako jej to hovorím, prečo jej to hovorím, či je schopná tomu porozumieť. A či,
možno úplne nechtiac a nevedomky, v nej
mojimi slovami neživím tajné obavy, ktoré
môžu vyplávať na povrch v tú najnevhodnejšiu chvíľu.

A čo hovorí psychologička?

Myslím, že každé dieťa si tým prešlo, každé
pozná nejakého strašiaka. Asi najznámejším
je bubo alebo kožkár, niekde možno Krum či
mucha deťožerka z Rozprávok pre neposlušné
deti. A niektoré mamy sa vyhrážajú: „No len
počkaj, poviem otcovi!“
Práve to v októbri 1917 kritizovali Národné noviny, keď napísali: „Najväčším previnením matky je, keď straší deti otcom. – Počkaj,
budem žalovať otcovi. A uvidíš, čo ti spraví,
keď nebudeš poslúchať! – Matky snižujú i svoju autoritu u dieťaťa a otca staväjú do zlého
svetla, ničia dôveru dieťaťa ku otcovi... Nijakým spôsobom nepatrí sa deťom rozprávať
o kominárovi, o vraždách a strašidlách, lebo
dietky stávajú sa bojazlivými, čomu podľa
možnosti treba predísť. Dieťa poučiť, aby neverilo hneď všetkému... Každá mať nech svoje dietky tak vychováva, aby neboly bojazlivé,
ale ani zrovna dôverujúce.“

Čo si o strašení detí
myslí mladá mamička?
Nemám rada, ak niekto straší deti, ťažko sa mi
na to pozerá. Plne však rešpektujem slobodu
každého rodiča, pretože ani jeden z nás nie je
dokonalý. Aj napriek tomu však všetci konáme v najlepšom záujme našich ratolestí.
Na druhej strane však vždy zasiahnem,
keď niekto začne podobné veci rozprávať
mojej dcére. Na kožkárov, policajtov, strašidlá
a čertov sa u nás doma nehráme. Viem, že tak
boli poväčšine vychovávané celé generácie,
no nie je to cesta, ktorou som sa pri výchove
mojej dcéry rozhodla ísť. Za každým jedným

kožkárom, policajtom či strašiakom vidím iba
rodiča, ktorý nedokáže vyjadriť svoje emócie,
požiadavky a hranice.
Je prirodzené, že deti nie vždy spolupracujú, napríklad pri obliekaní. To však neznamená, že sa musím oháňať policajtmi alebo
čertom. Alebo že im Ježiško nedonesie darčeky. Ako chcem dieťa učiť úprimnosti a asertivite, keď sama nedokážem tieto dva princípy aplikovať vo svojom živote?
Existuje tisíc možností, ako im to bez
strašenia vysvetliť, napríklad: – Je dôležité,
aby sme sa rýchlo obliekli, máme dohodnuté stretnutie a je neslušné nechať niekoho
dlho čakať. Na naháňačku sa môžeme hrať,
keď sa vrátime. Trvám na tom, že sa mu-

M

ama, to je anjel,
ktorý na zemi žije,
mama, to je krásna dáma,
vďaka ktorej mi srdce bije.
Mama je slnko so zlatým vlasom,
malé slniečko, to zase ja som.
Moja mama najlepšia je,
aj modré z neba mi dá,
vážim si ju, nie každý ju totiž má.
Martina Struhárová, 8. ročník

V článku spred sto rokov je to napísané presne
a výstižne, čo sa týka odkazov na otca a tiež
všetkých ostatných „strašiakov“. Rodičia sa
utiekajú k tejto forme „výchovy“, keď už nevedia, čo by na nezbedné či neposlušné dieťa zabralo – nuž nahnevaný silný otec alebo kožkár
sú dostatočne odstrašujúci, aby som stíchla
a stiahla sa niekam do kútika. Svoj strach sú
deti odkázané zvládnuť samy. Áno, časom sa
buď voči vyhrážkam o kožkárovi stanú dostatočne odolnými (dokázali si strašidelnú predstavu o hroznom človeku zjemniť a možno im
nejaká dobrá duša vysvetlila, že kožkár nie je
nebezpečný), alebo samotní rodičia vidia, že
dieťa je tou predstavou také ohromené a vystrašené, že ho sami začnú ubezpečovať, že
nik strašidelný neexistuje.
Deti sa strašením stávajú bojazlivými aj v situáciách, v ktorých už rodičia žiadajú, aby boli
odvážne alebo aby sa nehanbili. Je oveľa ľahšie
dieťa vystrašiť, než ho potom znova ubezpečiť
o tom, že strašidlá neexistujú. Zo svojej skúsenosti môžem povedať, že deti sa so strašením
stretávajú nielen vo svojich rodinách, ale aj na
verejnosti. Viackrát som bola svedkom toho,
že matke dvoj-, trojročného dieťaťa v období vzdoru vo chvíli jeho záchvatu zlosti chcela
staršia pani „pomôcť“ s výchovou práve takýmto spôsobom: „No počkaj, príde ťa zobrať čert...“
Raz vytvorená predstava v mysli sa odstraňuje už ťažko a zdĺhavo. Čert môže potom ľahko
prísť napríklad do snov, nehovoriac o paralyzovaní zvedavého správania dieťaťa či možno
ešte horšej tragédii. Treba sa s dieťaťom o „strašiakovi“ porozprávať, prípadne ho v jednoduchej rozprávke zosmiešniť alebo inak poraziť.
A keďže v posledných rokoch k nám výrazne preniká sviatok Halloween, plný strašidiel,
mátoh a zombíkov, treba si uvedomiť a priznať ich dosah na deti. Napríklad predškoláci
skutočne ešte nevedia odlíšiť, či tie strašidelné
masky niekde neexistujú aj naozaj.
Mgr. Mária Škultétyová
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Svet okolo nás
si tvoríme sami
Spisovateľ, básnik, historik prof. PhDr. Jozef Leikert, PhD., Litt. D., je prvým profesorom kulturológie na Slovensku. Dva roky bol hovorcom prezidenta SR Rudolfa
Schustera a dva roky jeho osobným poradcom. Pôsobil ako vedúci Katedry kulturológie na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Donedávna bol
dekanom Fakulty masmédií Paneurópskej vysokej školy v Bratislave, momentálne
sa ako vysokoškolský učiteľ na Katedre výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty
Univerzity Komenského v Bratislave podieľa na príprave budúcich učiteľov a ich
profesijnom a osobnostnom formovaní. Píše poéziu a literatúru faktu, patrí medzi
najprekladanejších slovenských básnikov v zahraničí. Už ako študent žurnalistiky
viedol divadelný súbor, dodnes patrí k najaktívnejším a najtvorivejším ľuďom, akých
poznám. Viac skromný, ako treba, tichý, kultivovaný chlapík, ktorý sa zapísal a stále
zapisuje do kultúrneho života Slovenska.
Pán profesor, máte najvyššie
akademické vzdelanie, vyučujete
budúcich učiteľov. Aký je váš
vzťah k škole a školstvu? Akým
ste boli žiakom a študentom?
Ak očakávate výnimočnú odpoveď, asi vás
sklamem. Neviem jednoznačne vyjadriť svoj
vzťah k škole, lebo ho ovplyvňovali rozličné
okolnosti a najmä učitelia. Odmalička som
bol všestranný a aj v škole som mal okrem
učenia veľa aktivít. Viac rokov som sa venoval
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ľahkej atletike, hral som futbal, stolný tenis. Na
strednej škole som maľoval, začal som písať
poéziu, prispieval som do novín a rozhlasu,
viedol som divadlo, zaujímala ma réžia, ktorú
som chcel študovať. Takže veľa času na učenie
mi neostávalo... Dnes si myslím, že som mohol
byť aj lepším žiakom, ale zase by som nebol
stihol všetko to, čo som robil a čo ma bavilo.
Spomínate si ešte na svojich
učiteľov? Hovorí sa, že popri rodičoch
sa vždy práve medzi nimi nájde

niekto, kto mladého človeka ovplyvní
na celý život a na ktorého či ktorých
spomíname s veľkou úctou. Máte aj
vy niekoho, kto vás poznačil vo vašom
odbornom a ľudskom smerovaní?
Každý učiteľ sa v dobrom či menej dobrom
podpíše na výchove a formovaní svojich žiakov. Pri spätnom pohľade si uvedomujem, že
som mal šťastie na dobrých učiteľov. Na väčšinu z nich spomínam s láskou a som im za
mnohé povďačný. Nerád by som vyzdvihol
jedného, dvoch, preto nebudem menovať
nikoho. Všetkých si vážim rovnako. Samozrejme, vzťah k učiteľom je v každom veku
iný. Pamätám si, akí sme boli pyšní, keď nás
na vysokej škole učitelia brali ako kolegov.
Dnes, keď stojím pred svojimi študentmi,
na to nezabúdam a usilujem sa viesť s nimi
tvorivý dialóg, ktorý je užitočný pre obidve
strany.
Narodili ste sa v Zlatých Moravciach.
Čo vás v detstve najviac obohacovalo?
Rodinné prostredie, predovšetkým láska rodičov a sestry. Duchovne a intelektuálne ma
formovala aj ostatná rodina. Nezabudnuteľné sú chvíle, ktoré som strávil počas prázd-

Náš hosť
nin u starej mamy v neďalekých Tesárskych
Mlyňanoch.
Váš otec bol umelecký knihár,
s knihami ste sa teda stretali od
detstva. Dnes ste jedným z našich
najplodnejších autorov. Prečo ste sa
namiesto knihára stali spisovateľom?
Každá práca, ktorej výsledkom je kniha, je dôležitá. Možno to vyznie zvláštne, ale osobne
veľký rozdiel medzi tým, kto knihy tlačí a umelecky viaže, a tým, kto ich píše, nerobím. Mám
rád obsahovo kvalitné, ale aj pekné knihy.
Som šťastný, že knihy píšem, ale ak by bolo
treba, vedel by som ich aj ručne zviazať. Určite
však nie tak precízne ako môj otec, ktorý bol
vychýreným knihárskym majstrom. Pre mňa je
jedna i druhá práca viac než básnická. A vôňa
novej knihy najkrajšou na svete.
Vaše knihy vyšli už v štrnástich
krajinách sveta. Aké je to byť poslom
Slovenska na literárnom poli?
V mnohom je to pekný pocit, ale v mnohom
veľmi zaväzujúci, a to nechcem byť patetický.
Keď držím v ruke knihu vydanú v zahraničí,
uvedomujem si, že je to nielen môj úspech,
ale aj úspech slovenskej literatúry, ktorá nie je
zlá, len sa vo svete ťažšie presadzuje.
Na Slovensku v posledných rokoch
konštatujeme krízu v oblasti
čitateľskej gramotnosti detí. Málo
sa však hovorí o kríze čítania
u dospelých, učiteľov nevynímajúc.
Prečo treba čítať? Potrebuje
dnes človek ešte knihy?
Knihy potrebuje každý človek, dokonca si
myslím, že viac a naliehavejšie ako kedykoľvek
predtým, aj keď je svet čoraz väčšmi elektronicky prepletený. Zážitok z prečítaného nič
nenahradí. Nehovoriac už o duchovnej nezávislosti, ktorú nestratíme, dokým budeme
mať svoju literatúru. Preto ma mrzí, že sa u nás
číta čím ďalej, tým menej. A málo čítajú nielen
deti, ale aj ich rodičia a učitelia. Ocitli sme sa
v začarovanom kruhu, kde chýba motivácia
a vzory. Pritom priam alarmujúce sú údaje
o pasívnom trávení voľného času pred aktívnym, akým je aj čítanie.
Hovoríte, že človek by mal dobre
vyzerať nielen navonok, ale aj
vnútorne. Toto posolstvo a múdrosť
prinášajú žiakom práve učitelia.
Ako vnímate význam učiteľskej
profesie v minulosti a dnes?
Nepoviem nič nové, keď zopakujem, čo počúvame často – učiteľ nemá v súčasnosti takú
vážnosť a autoritu, aká by mu prislúchala.
Jeho postavenie je iné, ako bolo kedysi. Učiteľ
v súčasnosti akoby nič neznamenal, rovnako
však ani spisovateľ, intelektuál. Spoločnosť sa
niekedy tvári, že ich ani nepotrebuje. Pritom
sú pre ňu najpodstatnejší, veď v ich rukách

leží jej ďalší rozvoj. V minulosti mal učiteľ na
základnej či strednej škole väčší spoločenský
status, nehovoriac o vysokoškolskom docentovi, profesorovi. A dnes? Škoda reči... Ťažko je
vysvetľovať študentom-budúcim učiteľom, že
by mali byť všeobecne rozhľadení a nemali by
sa sústrediť iba na odbornú kvalifikáciu. Ťažko
je pestovať v nich sebavedomie, keď spoločnosť povolanie učiteľa spochybňuje.

Prof. PhDr. JOZEF
LEIKERT, PhD., Litt. D.

Aj sám ste učiteľom. Kto však je
učiteľ? Máte vlastnú definíciu tohto
povolania, alebo skôr poslania?
Sčasti som sa vyjadril v predchádzajúcej odpovedi. O povolaní či poslaní učiteľa sa popísalo viac než dosť. Vlastnú definíciu učiteľského povolania nemám. Učiteľ by však rozhodne
mal mať rád žiakov a oni jeho. Mali by sa spolu veľa rozprávať, jeden druhého počúvať
a ovplyvňovať.
Zvyknete hovoriť, že pekné
trvá v živote krátko. Prečo?
Najskôr preto, aby sme si dobro, krásu, ale aj
s tým súvisiacu lásku uvedomovali intenzívnejšie. Aby sme sa tešili na pekné, príjemné
chvíle a dokázali ich prežívať.
V nedeľu vždy chodievate do kostola.
Čo pre vás znamená tento deň?
V našej rodine sme vždy v nedele a vo sviatky
chodievali do kostola. Nebol to iba zvyk, ale
vzácna príležitosť zastaviť sa, stíšiť. Aj dnes tak
robím a intenzívne vnímam stretnutie s Bohom. Nedeľu by sme si mali ctiť ako sviatok,
nevnímať ju len ako deň voľna a oddychu.
Často sa na seba aj hnevám, že by som nedeľu
mal viac svätiť a menej robiť, teda písať a nedobiehať, čo som nestihol cez týždeň. Neraz
sú však práve soboty a nedele dňami, keď
mám viac času a pokoja na písanie a tvorbu
kníh.
Hovoríte, že máte úctu pred sebou
i pred inými, že človek by mal byť
pokorný. To sa v dnešnom svete
veľmi nenosí. Prečo je dôležité ctiť
svet okolo seba i ten v nás samých?
Pokora a skromnosť sú v našom živote veľmi dôležité vlastnosti. A tvrdím to aj napriek
tomu, že tieto cnosti sa v súčasnosti veľmi
„nenosia“ a niekomu sa môže zdať, že sú skôr
príťažou. Chybou je, že dnes sa viac presadzujú draví ľudia so širokými lakťami, ktorí idú dopredu hlava-nehlava. Múdri ľudia však vedia,
že pokora a skromnosť prinášajú pokoj, vyrovnanosť a vzácnu vnútornú slobodu.
Človeka, ak je trochu schopný,
vraj v živote prenasledujú
funkcie. Ako ovplyvnili vás?
Rozhľadení, šikovní a čestní ľudia by mali byť
vo vedúcich funkciách. Mali by viesť kolektív,
spoločnosť, veď skúsenosťami a predvídavos-

Prof. PhDr. Jozef Leikert, PhD., Litt. D., sa
narodil 22. októbra 1955 v Zlatých Moravciach. Vyštudoval Filozofickú fakultu
Univerzity Komenského v Bratislave. Dve
funkčné obdobia bol predsedom Asociácie organizácií spisovateľov Slovenska,
v súčasnosti je predsedom Klubu spisovateľov literatúry faktu a Spoločnosti
Jozefa Kronera. Založil a niekoľko rokov
viedol Kulturologickú spoločnosť. Pracoval v niekoľkých redakciách, naposledy bol šéfredaktorom Gama magazínu.
Viac rokov pôsobil ako vedecký pracovník Historického ústavu Slovenskej
akadémie vied. Potom bol hovorcom
prezidenta republiky, riaditeľom tlačového odboru Kancelárie prezidenta SR
a neskôr osobným poradcom prezidenta republiky. Na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre viedol katedru kulturológie a bol dekanom
Fakulty masmédií Paneurópskej vysokej
školy v Bratislave. Obnovil Malú galériu
Smeny, Malú galériu Pravdy, založil galériu Sala Terrena, Galériu na schodoch
a Galériu Karola Kállaya. Je iniciátorom
celoštátnych cien – Ceny Jozefa Kronera, Ceny Vojtecha Zamarovského a Ceny
Pavla Straussa. Píše poéziu a literatúru
faktu. Získal viacero domácich a zahraničných literárnych cien, napr. Cenu
Karla Hynka Máchu, Cenu Egona Erwina
Kischa, Cenu Vojtecha Zamarovského,
Cenu Roberta Williama Setona-Watsona,
Zlatú medialu Leva Nikolajeviča Tolstého, Cenu Pavla Straussa, ocenenie Golden Europea, Cenu Fra Angelico, Cenu
Klubu spisovateľov literatúry faktu, Cenu
Asociácie organizácií spisovateľov Slovenska, Cena Štefana Pelikána. O živote
a tvorbe Jozefa Leikerta vyšiel zborník
Časy a čas a monografia Dalimíra Hajka
Básnický svet Jozefa Leikerta.
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ťou sú na to priam predurčení. Počas svojej
profesijnej praxe som aj ja pracoval vo viacerých funkciách. Niekedy som to síce pociťoval
ako záťaž, ale vo väčšine prípadov skôr ako
obohatenie. Stálo ma to veľa času, námahy,
obetavosti, a často na úkor seba. Pre svoje
projekty som neraz v mnohom ochudobnil
najbližších, ktorým som sa nevenoval toľko,
koľko by si boli zaslúžili. Každá funkcia si vyberie svoju daň.
Významnou a možno až formujúcou
súčasťou vašej osobnosti je poézia.
Beriete ju ako súčasť svojho
bytia. Aké miesto má dnes poézia
v živote ľudí? Nežijeme skôr prózou
bytia, zanedbávajúc to, čo nám
dáva či môže dať práve poézia?
Mrzí ma, že poézia v dnešnom sveta nehrá
veľkú úlohu. Ľudia kupujú i čítajú knihy básní veľmi málo. Básne sa nerecitujú, sú mimo
záujmu médií, nerobí sa im reklama. Už je to
dávno, čo mala poézia miesto v novinách, časopisoch, znela z rozhlasu či televízie. Básnické zbierky vychádzali vo vysokých nákladoch,
ľudia si ich kupovali, obdarúvali nimi blízkych.
Dostávali sa do knižníc a aj študenti v školách
sa podstatne viac zaoberali týmto literárnym

žánrom. Dnes je poézia na okraji, pričom však
už Konfucius povedal, že práve ona môže ľudí
vzrušiť, otvoriť im oči, spojiť ich, vysloviť ich
želania.

Jednoduchá – aby boli vnútorne krajší a bohatší. Poézia síce svet nespasí, ale v mnohom ho môže poľudštiť, spraviť lepším
a hodnotnejším.

Ako sa dnes žije poézii na Slovensku?
Žije alebo iba živorí? Čo treba
urobiť, aby mala v našom vnútornom
svete silnejšie postavenie?

Okrem poézie sa vo svojej tvorbe
venujete aj literatúre faktu. Máte
rád metódu orálnej histórie,
rád počúvate ľudí. Prečo?

Ako som už povedal, napriek tomu, že o poéziu je na Slovensku, ale i vo svete menší záujem, básne sa píšu a knihy poézie vychádzajú,
hoci v menších, obmedzených nákladoch. Aby
mala poézia u nás silnejšie postavenie, treba
spisovateľom vrátiť vážnosť, počúvať ich názory, byť im na pomoci. Nie je dôstojné, aby spisovatelia hľadali sponzorov, vypisovali granty
a triasli sa, či získajú dosť finančných prostriedkov na vydanie knihy. Za svoju tvorivú prácu
by mali byť spravodlivo ohodnotení. Veď dnes
zarobia na knihe všetci – výrobca papiera, farieb, tlačiareň, grafik, distribútor i predajca, len
autor nie. Ten je rád, že dostane zdarma pár
výtlačkov knihy. Nie je to pomýlené?

K literatúre faktu som sa dostal spontánne. Po
skončení vysokej školy som niekoľko rokov
pracoval v ústredných denníkoch. V tom období som často robil reportáže a zaujímala ma
najmä história, ktorej som sa neskôr venoval
profesionálne. Takéto spojenie bolo ideálne
pre literatúru faktu, najmä pre druh, ktorý pri
písaní kníh uplatňujem, teda orálnu históriu.
Pri písaní kníh tohto žánru veľa času trávim
štúdiom v archívoch, ale najmä stretnutiami
s ľuďmi, ktorých rád počúvam. Kladiem im
najrôznejšie otázky, rekonštruujem udalosti
a výpovede svedkov literárne spracovávam.

Ak by sa vás niekto spýtal, prečo
majú čítať poéziu učitelia a rodičia,
aká by bola vaša odpoveď?

Ste prvým profesorom kulturológie
na Slovensku. Pre mnohých
je to málo známy termín. Ako
vnímať tento vedný odbor?
Zjednodušene povedané, kulturológia je veda
o kultúre, človeku a spoločnosti. Samozrejme,
že zameranie tohto moderného vedného odboru je oveľa širšie a stále sa rozvíja. Osobne
preferujem prepojenie vedy s praktickou
kultúrou či umením. Osem rokov som viedol
v Nitre katedru kulturológie a som veľmi rád,
že aj mojou zásluhou sme vychovali mnohých
šikovných kulturológov, ktorí na rôznych postoch posúvajú slovenskú kultúru dopredu.
Iniciovali ste u nás vyučovanie
kultúrneho zemepisu. Treba
poznať kultúrny zemepis svojej
krajiny? Akými znalcami kultúrneho
sveta a svojej minulosti sme?
Mladí ľudia dnes veľmi málo poznajú kultúrny
zemepis svojho rodiska. Viac poznajú niektoré
atraktívne miesta vo svete, lebo môžu voľne
cestovať, čo tiež nie je na škodu. Smutné však
je, že sa nie veľmi zaujímajú o históriu krajiny,
v ktorej žijú, a o osobnosti, ktoré sa výnimočným dielom zapísali do dejín Slovenska. Pritom azda ani netreba pripomínať jedinečné
kultúrne bohatstvo našej krajiny, na ktoré môžeme byť právom hrdí.
Sme kultúrny národ? Ako by
sme mali v dnešnom – často
dravom – svete vnímať kultúru?
Nespochybňujem, že sme kultúrny národ, aj
keď pri pohľade napríklad na špinavé chodníky,
počarbané historické budovy či rozbité lavičky v parkoch to tak nevyzerá. Na malú rozlohu
a počet obyvateľov máme nesmierne kultúrne
bohatstvo. Niekedy sa však zdá, že si ho nevieme dostatočne vážiť. Nemožno zabúdať, že kultúra sa začína elementárnou slušnosťou a úctou
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k vlastnej histórii. Musíme sa naučiť pestovať
úctu a vzťah mladých ľudí k národnej kultúre,
lebo iba tak máme ako národ šancu pretrvať.
Vážime si dostatočne svoju
históriu? Kde robíme chyby
a ako by mohli pomôcť v tejto
sfére rodičia a učitelia?
Už som povedal, že svoju históriu si nevážime
dostatočne, a možno je na príčine práve to, že
ju neveľmi poznáme. Pre generáciu dnešných
mladých akoby sa dejiny začali ich narodením.
Mládež žije rýchlo, povrchne a niekedy stráca
záujem o pravé hodnoty. No chybu netreba
hľadať len v mladých – aj my skôr narodení
sa občas spamätáme len pri okrúhlom výročí,
pripomenieme si dejinné udalosti a tým sa to
končí. Vo výchove k národným dejinám a kultúre by sme mali byť systematickejší, pričom
najviac by mohli urobiť učitelia. Treba im však
na to vytvoriť podmienky. Všetko, čo sa robí
takpovediac na kolene, nie je dobré.
Vy sám ste obdivovateľom sveta,
najmä prírody. Aké posolstvo by
sme mali odovzdať mladým, aby
dokázali počúvať svet naokolo
nielen ušami, ale aj srdiečkom?
Svet treba skutočne vnímať nielen očami,
ušami, ale najmä srdcom. A dodávam, že aj
dušou. Mali by sme byť citlivejší, empatickejší.
Ctiť si zákony prírody a najmä si uvedomovať,
že sme súčasťou prírody, a ak jej ubližujeme,
ubližujeme aj sebe.
Pôsobili ste v rôznych sférach.
Veľa času ste strávili v školstve.
Akí sú dnešní mladí ľudia?
Nedá sa zovšeobecňovať, mladí ľudia sú rozliční. Niektorí sú šikovní, milí, tolerantní, no
niektorí aj drzí, neprimerane ambiciózni a prehnane sebavedomí. Ako v zrkadle sa v ich
správaní odráža rodinná výchova, ktorá je zo
všetkého najdôležitejšia. Nikoho však nikdy
nezatracujem, a aj keď niekedy nemám veľké
ilúzie, verím v dobro, ktoré je v každom z nás.
Vo vašej tvorbe má dôležité miesto
propagácia významných osobností,
ktoré ovplyvnili náš život. Vieme
si vážiť úspešných a tých, ktorí
postavili základy duchovného
sveta nášho dneška? Kde sa
musíme v tejto oblasti polepšiť?
Hovorí sa, že doma nie je nikto prorokom...
Pred pár rokmi som napísal dva diely knihy
Osobnosti Slovenska, v ktorej som sa venoval
vyše dvom stovkám významných slovenských
osobností. Sledoval som osudy ľudí, ktorí sa
zapísali do pamäti súčasníkov, ale i nasledujúcich generácií. Bolo to zaujímavé pozorovanie.
Viacerým nepriali okolnosti, doba, v ktorej žili,
no oni napriek tomu skromne, pokorne robili
to, čomu nadovšetko verili, aby nám zanechali
významné objavy, vynálezy, úžasné výtvarné,
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Sny v okovách (Bratislava: Luna 2003)
55 najkrajších miest a mestečiek
Slovenska (Bratislava: Príroda 2007)
Taký bol Ladislav Mňačko
(Bratislava: Luna 2008)
111 osobností Slovenska
(Bratislava: Príroda 2009)
Ďaleko a predsa blízko
(Bratislava: Luna 2009)
Ukradnutá mladosť (Bratislava: Luna 2010)
Osobnosti Slovenska I.
(Bratislava: Príroda 2010)
Osobnosti Slovenska II.
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Preklady kníh v zahraničí:
USA, Švédsko, Kanada, Poľsko, Rakúsko,
Rusko, Maďarsko, Bulharsko, Ukrajina,
Srbsko, Macedónsko, Bielorusko,
Česká republika, jedna kniha poézie
vyšla aj v jazyku esperanto
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hudobné, dramatické a literárne diela, ale aj
hodnotné športové výkony či dôkazy nezvyčajnej statočnosti. Som rád, že o knihy bol záujem. Dokazuje to, že história nie je všetkým
ľahostajná. Navzdory tomu vydavateľstvo nevydalo ďalšie diely, malo ich byť päť, pretože
nedostalo dotáciu. O to viac ma teší, že rok
a pol každý pracovný deň na Rádiu Devín prečítali z kníh profil vždy jednej osobnosti.

vytvorené podmienky na slušný život, nebudú
závistliví a chamtiví. Nebudú musieť utekať za
prácou do zahraničia a najšikovnejší študenti, ktorí odišli do zahraničných škôl, sa vrátia
a uplatnia svoje vzdelanie a skúsenosti doma.

Čo potrebuje Slovensko,
aby bolo úspešné?

Exempla trahunt – príklady priťahujú. To je
najjednoduchšie a zároveň najmúdrejšie riešenie. Deťom, mladým ľuďom by sme mali ísť
rodičia i učitelia všetci dobrým príkladom.

Múdrych a rozhľadených ľudí, a to nielen medzi politikmi, ktorí riadia spoločnosť. Verím, že
mentalita Slovákov sa nezmenila, že naši ľudia
sú v podstate dobrí, pracovití, a ak budú mať

Ako môžu učitelia a rodičia pomôcť
v tom, aby sme boli krajinou
dobrých a múdrych ľudí?

Za rozhovor ďakuje Ľubomír Pajtinka
Foto: Ivan Čaniga
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Takto to vidím ja

Overtonovo okno
Je vhodné uvažovať o štúrovcoch? O tom, čo chceli dosiahnuť? Snažili sa vymaniť
z vtedajšieho „žalára národov“ a zachovať pre slovenský národ jemu vlastnú reč,
zachovať národ pre budúcnosť.

je rozdiel, či ten, kto ju riadi, je Sokrates, Konfucius, Šalamún, alebo Pilát, Hitler či bábky
v rukách politických mafií a nadnárodných
spoločností.

Mnohí to budú schvaľovať, veď aj dnes
sú tieto hodnoty paralelou úspešného života.
Postavenie v spoločnosti zabezpečujú peniaze a ruka v ruke s nimi prichádza aj moc. Moc
rozhodovať o osudoch druhých, rozhodovať,
kto bude úspešný a kto nie.

Je nepochybné, že existuje mnoho ľudí
s prirodzenou autoritou. Sú z rôznych sfér života. Prirodzenú autoritu môže mať starosta,
učiteľ, farár, ale aj pastier oviec či robotník...
Čím to je dané? Nie, nie sú to krikľúni snažiaci sa upútať na seba pozornosť výstrednosťou
či prekričaním druhých. Zväčša mlčia, no ich
názor, mienka je rozhodujúca. Je postavená
na pravde, ktorej sa vždy držia. Ak k nim človek príde po radu, vie, že ju dostane a nebude
oklamaný. Autorita sa však dá aj veľmi rýchlo
stratiť. A neplatí to len pre jednotlivcov, ale aj
pre štáty a ich predstaviteľov.

Do veľkého Rakúsko-Uhorska patrili v tých
časoch Čechy, Morava, Sliezsko, Slovinsko,
časť dnešného Poľska, Ukrajiny, Rumunska,
Chorvátska, Talianska a, samozrejme, Rakúsko
a Maďarsko. Dominovali v ňom dva jazyky –
nemecký a maďarský. Jazykom vzdelancov
bola latinčina. Ešte moji starí rodičia sa museli učiť po maďarsky. Po prvej svetovej vojne
vznikli na území vtedajšej mocnosti nové štáty. Slováci začali žiť vo zväzku s bratmi Čechmi.
Že v časoch Rakúsko-Uhorska bola tuhá
maďarizácia, je nepochybné. Mnohí Slováci sa
prispôsobili, urobili, čo im vtedajšia „vrchnosť“
kázala, a zabudli na svoj slovanský pôvod.
Túžba po lepšom živote, po vymanení sa z postavenia sluhu ich viedla k tomu, aby sa stali
presvedčenými Maďarmi, aby sa odnárodnili.
Lepší život chápali cez dostatok materiálneho
bohatstva, cez sľubnú kariéru či postup v spoločenskom rebríčku. Možno mali aj iné dôvody, no nič to nemení na ich konaní.
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A čo Diogenes, o ktorom sa traduje, že
býval v sude? Myslíte si, že skutočne múdri
a obetaví ľudia (Gándhí, Budha, Matka Tereza
a i.) si cenili materiálne hodnoty viac ako duchovné? Traduje sa, že Alexander Macedónsky
mal tri posledné želania. V jednom si prial, aby
bolo jeho zlato a poklady rozsypané po ceste,
po ktorej ponesú jeho telo, na znak toho, že
nič materiálne si na druhý svet nezoberieme.
Prečo toľko lipneme na bohatstve?
Vyjadrenie Mahátmu Gándhího o veľkos
ti sveta by malo byť všeobecne známe, pripomínam z neho iba časť – svet je primalý pre pár
chamtivcov. Snaha vlastniť je vraj prirodzená.
Do podvedomia ľudí je podsúvané, že rovnako prirodzená je aj snaha o zlepšenie svojho
postavenia v hierarchickej spoločnosti. Veď
existuje spoločnosť bez vládcu, jeho poskokov a poddaných? Zdá sa,
že takýto systém panuje aj v ríši zvierat. Či
sú to levy, opice, alebo mravce, všade
sú také pravidlá.
Hej, spoločnosť musí
byť
niekým riadená. No

Každá spoločnosť chce vychovávať mladú generáciu tak, aby bol zachovaný hierarchický systém. Aby boli zachované jej tradície. Iba zanikajúca krajina, štát, národ zabúda
odovzdať mladej generácii dedičstvo svojich
predkov. Nemá na to vhodných ľudí. Chýbajú jej mladí štúrovci. Taktiež je však možné,
že politici vedú svoj národ k zániku zámerne.
Žeby nevedome? Potom sú nekompetentní
a vo vedúcich funkciách nemajú čo robiť.
No bližšie k pravde je tvrdenie, že ich činy,
konanie je úmyselné. Ako raz povedal starý
mních mladému novicovi – nevšímaj si reči,
ba ani činy človeka, všímaj si motív, prečo tak
koná. Čo môže byť motívom v konaní našich
predstaviteľov, že ničia štát, prispievajú k zániku slovenského národa? Možno sú to zištné záujmy, možno ambície. O formách úplatkov je zbytočné hovoriť. Ľudia sú vynaliezaví.

Takto to vidím ja
A možno sa plán na zničenie slovanstva uskutočňuje už dlhodobo. Že to nie je pravda? Prečo by mali Slovania zaniknúť? Veď sa to nepodarilo ani počas dlhej existencie monarchie,
útlaku. Aby sme vyslovili správnu odpoveď
na otázku, čo zobrazuje mozaika, potrebujeme mať z nej dostatočný počet sklíčok. Nájdu sa také fragmenty aj na predchádzajúce
tvrdenie?

1.

Slováci si zachovali svoju reč, zvyky,
náturu. Žili skromne, lopotili od svitu
do mrku. Nespoliehali sa na cudziu pomoc,
opierali sa o svoju rodinu o silu zodratých rúk.
Rodina im bola všetkým. Vychovávali viac detí
– aby sa v starobe či chorobe mohli na niekoho spoľahnúť. Boli aj takí, ktorí odchádzali za
prácou do cudziny. Slovenskí murári postavili
množstvo stavieb, napr. aj v Budapešti, mnohí odchádzali aj za more. Bane v USA, roboty
v Argentíne, Brazílii, Kanade im umožnili zarobiť dostatočné množstvo peňazí. Postačovali na návrat domov i na postavenie nového
domu, kúpu poľa. Po návrate ich ľudia nazývali
amerikánci. Mnohí však za morom ostali a ľudia v dedinách ich považovali za boháčov. Na
Horehroní je veľa rodín, z ktorých starý otec
pracoval v niektorej z cudzích krajín. Doniesli
domov nové spôsoby správania, cudzie slová.
Rozprávali o tom, ako ľahko sa dá v Amerike
zbohatnúť, aký je tam pokojný život. Samozrejme, zveličovali. Dedinčania sa posmievali jednému amerikáncovi, ktorý hovoril, že
v Amerike je všetko krajšie a väčšie. Spýtali sa
ho, aké sú tam včely. Aj trikrát väčšie ako tu.
A úle? Také ako tu. Ešte dlho znel smiech dedinčanov. No mnohí uverili, že život za morom
je ľahší, možno tam rýchlo zbohatnúť. Videli
tam zasľúbenú zem.

2.

Pamätám sa, že ako malý chlapec som
sprevádzal starú mamu do susednej dediny. Bolo potrebné preložiť text listu, ktorý
bol v angličtine. Pred polstoročím ešte veľmi
málo ľudí ovládalo tento jazyk. Dnes je situácia iná. Za more odchádzajú vedci, lekári, ľudia, ktorí si myslia, že tam stretnú svoje šťastie,
pretože na Slovensku ich nič dobré nečaká,
že tam urobia kariéru. Dokonca odchádzajú
aj mladí študenti, víťazi študentských olympiád, pretože zahraničné vysoké školy im dajú
štipendium. Následne budú pracovať v zahraničnej nadnárodnej spoločnosti. Domov
sa vracajú iba sklamaní a zodratí ľudia, ktorí
pochopili, že v cudzej zemi im ruže kvitnúť nebudú a že doma je predsa len doma. No všetci
hovoria o potrebe naučiť sa angličtinu.

3.

Inou kategóriou sú športovci, herci či
víťazky súťaže krásy. Zapredali dušu
diablovi. Nie je potrebné hovoriť o ich vlastenectve, veď za zarobené peniaze si kupujú
sídla v daňových rajoch, s novinármi hovoria
iba po anglicky, slovenčina a Slovensko je
pre nich iba malou škvrnou v životopise. Ak
majú ešte rodičov, prichádzajú sem zo svojho pôsobiska, stredu sveta, ako na návštevu
do periférie. Dokonca aj športovci, ktorí ešte
bývajú na Slovensku, chodia do tréningových

táborov alebo na sústredenia do cudzích krajín. Doma predsa nemáme... Hej, ani trénerov, ani tréningové plochy, ani rehabilitáciu,
dobrých lekárov. Prečo teda vychovávame na
vysokých školách kvalifikovaných trénerov,
ktorí sú „nekvalifikovaní“? Načo sú nám takéto
školy? Načo sú nám politici, riaditelia odvetví
hospodárstva, ktorí nedokážu vytvoriť doma
vhodné podmienky pre talentovaných vedcov a študentov, ktorí pripustili, že športovci
považujú slovenské súťaže za treťotriedne
a uplatňujú sa v kvalitnej, ospevovanej cudzine? Veď prečo by mali trocháriť na Slovensku?

4.

Zodpovední činitelia predali mienkotvorné médiá zahraničným či súkromným investorom. Neuvedomili(?) si, že takéto
médiá budú presadzovať záujmy majiteľov?
Teraz pôsobia ako piata kolóna v štáte a propagujú ešte väčší žalár národov ako ten, ktorý
zanikol po prvej svetovej vojne. Nestačí im
zánik štátov, spochybňujú existenciu národov
a presadzujú ich zánik.

5.

Do podvedomia verejnosti je podsúvaný názor takzvaných celebrít, že ľudia na
celom svete sa musia vedieť dohovoriť. A preto sa všetci musíme učiť angličtinu.

6.

Keď počúvate rádio, čoraz menej piesní je v našom rodnom jazyku a takmer
každá druhá pieseň je v angličtine. Nikoho
nezaujíma, že domorodec textom nerozumie.
No malo by.

7.

K presadzovaniu cudzích záujmov bohatiersky prispieva televízia. Moderátori sa snažia o správnu výslovnosť anglických,
francúzskych či nemeckých slov, názvov. Zaráža, že v rámci demokratizácie tohto procesu už správne nevyslovujú slová čínske
či ruské. Existuje pre televíziu iba
„západný“ svet? Niektoré relácie
sa uvádzajú v originálnom jazyku
– angličtine. Ani to však nestačí, aj
niektoré filmy bežia v „originálnom“ jazyku. Ešteže má televízor možnosť výberu jazyka,
v ktorom chceme program
pozerať. Kto to nevie, nech
sa trápi s nastavovaním.

9.

Nasledujúcim krokom bude vyžadovanie ovládania angličtiny od zamestnancov na vedúcich funkciách. Ani majstrom
nebude môcť byť človek, ktorý by neovládal
tento cudzí jazyk, a nakoniec bude táto požiadavka platiť pre všetkých zamestnancov.
Dopravné prostriedky, hotely, reštauračné zariadenia budú prijímať iba obsluhu so znalosťou angličtiny. Príde čas, keď aj polícia bude
hovoriť len po anglicky.

10.

Posledným krokom bude vyhlásenie
angličtiny za úradný jazyk. Bez jej znalosti budete iba zbytočným človekom. Nedostanete lekárske ošetrenie, peniaze...
Pýtate sa, čo a kde je Overtonovo okno?
Joseph Overton bol americký sociológ. Popísal, ako dochádza k zmene predstáv verejnej
mienky. Skrátene – ide o posun od nepredstaviteľného cez diskusie o tom až k tolerancii a uzákoneniu tejto pôvodne nemysliteľnej
predstavy.
V tomto článku popisujem jednotlivé kroky, ktoré vedú k zániku jazykov národov a ich
nahradeniu jedným jazykom, ktorým sa má
stať angličtina. Súčasne so zánikom jazyka zanikne národ aj jeho štátnosť. Na to je potrebná piata kolóna v štáte, a tá je veľmi početná.
Napríklad projekt Pátranie po predkoch
možno hodnotiť ako úspešný, ale aj ako neúspešný. Len preto, že učitelia mu venujú
málo pozornosti? Alebo preto, že nepochopili
jeho zmysel a cieľ?
Mgr. František Baloha

8.

Spomínam si, že vo štvrtom ročníku základnej
školy sme sa začali učiť cudzí
jazyk – ruštinu. Dnes sa takmer
všetky deti v školách učia angličtinu. Začínali s ňou v piatom ročníku, o pár rokov už
ako tretiaci a dnes už aj ako
prváci. No ministerstvu školstva sa zdá, že odnárodňovanie
ide pomaly, a preto zavádza
tento jazyk aj do materských
škôl. Pravdaže, starých anglicky nenaučia, tí musia vymrieť.
No mladá generácia sa musí
vedieť na robotách v cudzine
dohovoriť.
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Okienko do sveta testovania

Čitateľská gramotnosť
našich žiakov
Slovensko sa už štvrtýkrát zapojilo do medzinárodného výskumu čitateľskej gramotnosti žiakov 4. ročníka základných škôl PIRLS. Posledné meranie sa uskutočnilo
roku 2016 a jeho výsledky boli zverejnené v závere minulého roka.
Do testovania PIRLS 2016 sa zapojilo celkovo
340-tisíc žiakov, 330-tisíc rodičov, 16-tisíc učiteľov a 12-tisíc škôl zo 60 krajín sveta (z toho
10 bolo samostatných geografických alebo
jazykových oblastí v rámci jednej krajiny).
Na Slovensku sa do testovania zapojilo 220
základných škôl, 5 451 žiakov (z toho 2 660
dievčat a 2 791 chlapcov), 334 učiteľov, 220
riaditeľov škôl a 5 300 rodičov testovaných
žiakov. Priemerný vek testovaných žiakov bol
10,4 roka.
Výsledok slovenských žiakov (535 bodov)
bol lepší, ako je priemer škály PIRLS (500 bodov) a porovnateľný s priemerom krajín Európskej únie (540 bodov) a krajín Organizácie
pre hospodársku spoluprácu a rozvoj – OECD
(541 bodov). Porovnateľný výkon ako naši žiaci dosiahli žiaci z Rakúska, Nemecka, Izraela
a Portugalska. Na štúdii PIRLS 2016 sa zúčastnilo 24 krajín Európskej únie a 28 krajín OECD.
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Predmetom výskumu boli aj faktory, ktoré
ovplyvňujú školskú úspešnosť žiakov v čitateľskej gramotnosti.

K čitateľskej gramotnosti
Čitateľská gramotnosť patrí medzi najdôležitejšie schopnosti, ktoré si žiaci osvojujú počas
prvých rokov školskej dochádzky. Čítanie je základom pre vzdelávanie sa vo všetkých ostatných predmetoch a je tiež zdrojom potešenia
vo chvíľach oddychu. Čitateľská gramotnosť
je v štúdii PIRLS definovaná ako „schopnosť
porozumieť a používať také písomné jazykové formy, ktoré vyžaduje spoločnosť a/alebo
ktoré majú hodnotu pre jednotlivca. Čitatelia
môžu odvodzovať význam z rozmanitých textov. Čítajú s cieľom vzdelávania sa, účasti v komunitách čitateľov v škole a v každodennom
živote a pre potešenie.“

Úroveň čitateľskej gramotnosti je skúmaná práve vo 4. ročníku základných škôl (žiaci
vo veku 9 – 10 rokov), pretože v tomto veku už
žiaci zvládli techniku čítania a začínajú využívať čítanie ako prostriedok na ďalšie vzdelávanie sa. Posúvajú sa tak zo štádia učenia sa čítať
do štádia učenia sa čítaním.
PIRLS hodnotí dosiahnuté výsledky žiakov
v čitateľskej gramotnosti z dvoch navzájom
sa prelínajúcich aspektov, ktoré sa pri čítaní uplatňujú, a to z cieľov čítania a z procesov
porozumenia.
Pod cieľmi čítania sa v štúdii PIRLS chápu dôvody, pre ktoré ľudia čítajú. Pre žiakov
4. ročníka sú najdôležitejšími dôvodmi na čítanie: čítanie pre literárny zážitok (potešenie)
a čítanie s cieľom získavania a využívania informácií. Týmto cieľom sú prispôsobené aj texty
používané v štúdii, a to literárne a informačné.
Pod procesmi porozumenia rozumieme
činnosti, ktoré žiaci vykonávajú pri čítaní textu, aby porozumeli jeho významu. Patrí sem:
vyhľadávanie explicitne uvedenej informácie;

Okienko do sveta testovania
vyvodzovanie priamych záverov; interpretácia
a integrácia myšlienok a informácií; hodnotenie a posúdenie obsahu a prvkov textu. Procesy porozumenia sa využívajú pri čítaní literárnych aj informačných textov.

Trendy v porovnaní
s predošlými rokmi
Trend úrovne čitateľskej gramotnosti slovenských žiakov je pozitívny – v porovnaní
s prvým cyklom z roku 2001 rastie. V priebehu
pätnástich rokov (2001 – 2016) sme sa v škále PIRLS posunuli o 17 bodov, čo je štatisticky
významný nárast. Najvýraznejší nárast – o 13
bodov – nastal medzi testovaním v rokoch
2001 a 2006. Roku 2016 dosiahli slovenskí žiaci
zhodný počet bodov ako roku 2011 (535 bodov). Výsledky našich žiakov v čítaní sa v posledných troch realizovaných cykloch PIRLS
2016, 2011 a 2006 významne nemenia a zostávajú porovnateľné. Naproti tomu však priemerný výkon žiakov krajín Európskej únie a OECD
v porovnaní s predchádzajúcim cyklom z roku
2011 vzrástol (o 6 bodov, resp. 3 body).
Oproti roku 2011 sa výrazne nezmenila ani
početnosť rizikovej skupiny žiakov, teda žiakov, ktorí v danom cykle štúdie nedosiahli v čítaní ani priemernú úroveň. Roku 2016 spadalo
do tejto skupiny 19 % žiakov, čo je oproti výsledkom z roku 2011 o 1 % viac. Priemer krajín
Európskej únie a OECD bol v tejto oblasti 18 %.
Naopak, najvyššiu úroveň v čítaní v meraní PIRLS 2016 dosiahlo u nás 10 % žiakov, čo
je v porovnaní s predošlými cyklami významný nárast (8 % v PIRLS 2011), stále však v tejto
úrovni nedosahujeme hranicu 12 % priemeru
krajín únie a OECD.

Pri porovnaní výsledkov chlapcov a dievčat môžeme konštatovať, že podobne ako
vo väčšine zúčastnených krajín, aj u nás pretrváva trend významne lepších výsledkov
dievčat oproti chlapcom. Na Slovensku dosahujú dievčatá o 9 bodov vyššie skóre
ako chlapci.

Čo ovplyvňuje
výsledky žiakov?
Socioekonomické a kultúrne zázemie
Aj v PIRLS 2016 sa potvrdila silná spojitosť medzi výkonom žiaka a sociálnym, ekonomickým
a kultúrnym kapitálom jeho rodiny (socioekonomický index). Vo všetkých krajinách bol
zistený veľký rozdiel vo výkone žiakov v jednotlivých kategóriách indexu. Hoci priemerný výkon slovenských žiakov zostáva medzi
cyklami rokov 2011 a 2016 nezmenený (535
bodov), výkon žiakov z rodín s nízkym socioekonomickým kapitálom sa oproti roku 2011
výrazne znížil (zo 466 na 397 bodov). Výkon
našich žiakov v tejto kategórii patrí k najnižším spomedzi zúčastnených krajín Európskej
únie a OECD (nižší dosiahli len Čile, Taliansko
a Bulharsko).
Domáce a školské prostredie žiakov
V PIRLS 2016 sa potvrdzuje, že na výsledky
žiakov v čitateľskej gramotnosti pozitívne
vplývajú stimulujúce čitateľské aktivity v rodine v predškolskom veku dieťaťa. Výkon žiakov,
ktorých rodičia v dotazníku uviedli, že so svojím dieťaťom často robili rozvíjajúce aktivity,
bol významne vyšší v porovnaní so žiakmi,
ktorých rodičia uviedli, že takéto aktivity robili
niekedy, príp. nikdy či takmer nikdy. Výsled-

O štúdii PIRLS
Štúdia PIRLS (Progress in International
Reading Literacy Study – Pokrok v medzinárodnej úrovni čitateľskej gramotnosti)
sa od roku 2001 uskutočňuje v pravidelných päťročných cykloch pod záštitou
IEA (International Association for the
Evaluation of Educational Achievement
– Medzinárodnej asociácie na hodnotenie výsledkov vzdelávania). Štúdia PIRLS
2016 bola na Slovensku administrovaná
2. – 19. mája 2016. Národným koordinačným centrom štúdií pre Slovenskú republiku je Národný ústav certifikovaných
meraní vzdelávania (NÚCEM). Ďalšie informácie o výsledkoch slovenských žiakov v štúdii PIRLS 2016, prehľad výsledkov krajín, ukážky úloh, ktoré žiaci riešili,
a ďalšie materiály možno nájsť na webovej stránke http://special.nucem.sk/.
ky tiež ukazujú na pozitívnu súvislosť medzi
vzťahom k čítaniu rodičov a ich detí. Vzťah rodičov k čítaniu má súvislosť aj s výkonom ich
detí v čítaní.
V štúdii PIRLS sa opakovane potvrdzuje
pozitívna súvislosť medzi dĺžkou navštevovania predškolského zariadenia a výkonom žiakov v čítaní. Čím dlhšie deti navštevovali predškolské zariadenie (3 roky a viac), tým lepšie
výsledky v čítaní dosiahli. V porovnaní s predchádzajúcim cyklom sme zaznamenali najvýraznejšie zhoršenie výsledkov v teste u žiakov, ktorí vôbec nenavštevovali predškolské
zariadenie.
V štúdii PIRLS sa skúmal aj vplyv prítomnosti žiakov na vyučovaní na ich výsledky
v testovaní. Potvrdilo sa, že zvyšovanie frekvencie absencií je vo veľkej miere spojené
so znížením výkonu žiakov v čítaní. Iba 43 %
slovenských žiakov uviedlo, že nikdy alebo
takmer nikdy nechýba na vyučovaní, čo je veľký rozdiel v porovnaní s priemerom krajín Európskej únie a OECD, kde nechýba v škole 72,
resp. 71 % žiakov. Nechcené prvenstvo dosahujú naši žiaci v počte absencií raz za týždeň,
kde do tejto skupiny spadá 14 % slovenských
žiakov s výkonom 476 bodov, čo je viac oproti
priemeru krajín únie a OECD, kde chýba raz za
týždeň iba 6, resp. 7 % žiakov s výkonom 486,
resp. 487 bodov.
Priama súvislosť bola zistená aj medzi výkonom žiakov a frekvenciou pocitu hladu pri
ich príchode do školy. V priemere krajín únie
a OECD prichádza do školy hladných každý
deň 12, resp. 13 % žiakov a ich výkon v meraní čitateľskej gramotnosti je na úrovni 513,
resp. 515 bodov. Na Slovensku je pri príchode
do školy hladných 14 % žiakov a ich priemerný výkon je 508 bodov.
(cm)
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Medzníky života

Buďme pripravení pomoc
prijať i poskytnúť
Nanešťastie žijeme v časoch, keď sa zlé veci dejú stále častejšie a častejšie. A mnohokrát sú nimi zasiahnuté práve deti a mladí ľudia. Tragická autonehoda po ceste
z diskotéky, neúspešný boj s onkologickým ochorením či dobrovoľné rozhodnutie
ukončiť svoj život pre nešťastnú lásku...

Vždy, keď sme svedkom podobnej udalosti,
dotkne sa nás akosi viac, hlbšie. Veď smrť mladého človeka je podľa väčšiny z nás zbytočná
a zanecháva mnoho nezodpovedaných otázok i boľavých rán v srdci. Zmierniť negatívny
dopad straty kamaráta, súrodenca či rovesníka a podporiť prirodzený priebeh smútenia
môže pomôcť krízová intervencia.
Krízová intervencia je pomocou ľuďom
akéhokoľvek veku pri prežívaní akejkoľvek krízy, inými slovami udalosti, ktorá je emocionálne tak silne nabitá, že nás vyradí z každodenného fungovania, a vyžaduje si mnoho síl, aby
sme sa k nemu, hoci často v pozmenenej podobe, prinavrátili. V mojom príspevku by som
sa však chcela špecificky zamerať na tzv. psychologickú prvú pomoc deťom a mládeži pri
zvládaní straty rovesníka.
Myslím si, že je dôležité hovoriť s deťmi
o smrti, no vždy primerane ich veku. Prichádzajú s ňou totiž do kontaktu častejšie, ako by
sme si mysleli. Napríklad aj cez rozprávky. A to
nielen cez klasické, ale aj prostredníctvom
modernejších. V určitom veku sa každé dieťa
začne pýtať a zaujímať o koniec ľudského života. Preto je podstatné, aby v nás dospelých
našlo osobu, ktorá mu poskytne priestor a čas
na získanie odpovedí či usmernení.
K najcitlivejším vývinovým medzníkom
patrí obdobie adolescencie. Obdobie zamerané na hľadanie životnej cesty a rovnováhy.
Adolescenti sa zaujímajú o to, prečo veci fungujú tak alebo onak, vyberajú si, čo má pre
ich ďalšie smerovanie zmysel a hodnotu. Preto je dôležité, aby vedeli, kde a na koho sa,
okrem svojich blízkych, môžu obrátiť v prípade, že ich hodnoty budú otrasené. Pretože hoci si mnohokrát dokážu vytvoriť ulitu, kde svoje emócie ukryjú, nevyrovnajú sa
s nimi a proces návratu do bežného fungovania býva potom o to zdĺhavejší a náročnej-

16

RODINA
a ŠKOLA

ší. Navonok nedávajú nič najavo, v ich vnútri
však bude zúriť boj.
Veď už Antoine de Saint-Exupéry odkryl
veľkú múdrosť, keď napísal: „Dobre vidíme iba
srdcom, to podstatné je očiam neviditeľné.“
Preto buďte, prosím, milí rodičia a učitelia, všímaví a sledujte, čo sa odohráva v hĺbkach detí
okolo vás. Nespavosť, nechutenstvo či nezáujem o dianie v okolí sú prirodzenými sprievodnými znakmi smútenia. No aj tu existujú individuálne časové hranice, ktoré je dobré všímať
si, pretože i príliš dlhé smútenie je pre ľudský
organizmus vyčerpávajúce.

R

ozpoviem vám básničku,
takú krátku, maličkú.
Viem, že lev vždy hrozne hučí,
viem, že havran strašne škrečí,
viem, že vrana kradne zlato,
viem, že hrochy ľúbia blato,
viem, že líšky žijú v norách,
viem, že sysle v našich horách,
viem, že mačka hladkať chce,
viem, že pes sa hrávať chce,
viem, že medveď hibernuje,
viem, že vĺčik dravo žije,
viem, že vtáky poletujú
a lastovičky odlietajú.
Sabína Lepiešová
a Janka Lenártová, 5. ročník

Nemáme univerzálny recept, ako deťom
čo najlepšie vysvetliť, čo je smrť a ako sa s ňou
vyrovnať. Významnú rolu tu zohráva viera, rituály, zvyky a presvedčenia rodičov či iných
osôb, ktorým deti dôverujú. Všeobecne sa
však neodporúča vysvetľovať smrť ako dlhý
spánok, pretože u detí sa môže objaviť strach
z tmy či obavy, že ak zaspia, nezobudia sa už
atď. A nezabúdajme brať do úvahy ani pocity a potreby dieťaťa. Dovoľme mu vybrať si
spôsob, ako sa s milovanou osobou rozlúči. Či
už to bude účasť na pohrebe, keď je vhodné,
aby ho rodičia oboznámili s priebehom pietnej udalosti, alebo napríklad vypustenie balóna s odkazom do neba. Rovnako ako dospelý,
aj dieťa či mladý človek potrebuje cez udalosť
prejsť, odsmútiť ju a naštartovať v sebe proces liečenia. Ak táto fáza absentuje, môže dieťa smrť blízkeho popierať, prípadne príliš dlho
zotrvávať v zajatí negatívnych emócií.
Doteraz som sa venovala skôr individuálnemu poradenstvu v prípade straty blízkeho.
Čo však robiť, ak je nešťastím zasiahnutá skupina rovesníkov, prípadne celá trieda? Okrem
podpory v domácom prostredí detí je vhodné,
ak škola požiada o pomoc psychológov, napríklad zo spádových centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP). Ich úlohou v takejto chvíli je poskytnúť
oporu vedeniu školy a učiteľom, ale najmä žiakom, ktorí sú nešťastím zasiahnutí. Veľmi dôležitú úlohu v týchto prípadoch zohrávajú práve
učitelia, ktorí poznajú svojich žiakov, poznajú
väzby medzi nimi, a vedia tak veľmi dobre diferencovať, ktoré deti boli zasiahnuté viac ako
iné. Učitelia sú užitoční pri tvorbe menšej skupinky detí, ktoré mali k obeti alebo obetiam
najbližšie. Im je poskytovaná krízová intervencia v prvom rade. Učitelia môžu tiež sledovať žiakov počas školského roka a všímať si,
či a ako sa im podarilo vyrovnať sa so stratou.
Takto je starostlivosť o žiakov zabezpečená
z rôznych zdrojov, čo môže uľahčiť ich adaptáciu na nový život bez priateľov, súrodencov
či spolužiakov.
Hlavnou úlohou nielen psychológov ale
aj učiteľov či rodičov v prípade takej náročnej situácie, akou je strata blízkeho človeka, je
vytvoriť bezpečné prostredie, kde deti budú
môcť prejaviť svoje emócie. Sprevádzať ich
pri hľadaní ich vnútorných zdrojov zvládania
situácie a pri ich orientácii na budúcnosť. Budúcnosť, ktorá má v tej chvíli pre zasiahnuté
deti sivé odtiene. No my dospelí vieme, že tento stav je dočasný a že deti sa raz znova budú
smiať, venovať svojim záľubám a s láskou spomínať na blízkeho, o ktorého prišli.
Mgr. Dominika Pavligová, CPPPaP Košice

Medzníky života

Zrelosť človeka
Nikdy by som nevymenil svojich úžasných priateľov, môj krásny život, moju milujúcu
rodinu za menej šedivých vlasov či plochejšie brucho. Ako som zostarol, stal som
sa k sebe láskavejším a menej kritickým. Stal som sa svojím vlastným priateľom.
Nechcem kritizovať a hrešiť sám seba za to, že
zjem z času na čas dobrý zákusok, za to, že si
neusteliem posteľ, za toho hlúpeho plastového trpaslíka, ktorého som vôbec nepotreboval, ale vyzerá v mojej záhrade tak nádherne.
Videl som príliš veľa svojich priateľov
opustiť tento svet príliš skoro, skôr než pochopili veľkú slobodu, ktorá prichádza s vekom.
Čo je koho do toho, keď sa rozhodnem čítať alebo sa hrať na počítači do štvrtej ráno
a spať až do piatej popoludní? Budem tancovať sám so sebou na tie nádherné melódie zo
šesťdesiatych a sedemdesiatych rokov, a keď
sa mi zachce plakať nad dávno stratenou láskou v mladosti, pokojne tak učiním. Nik mi do
toho nebude hovoriť.
Pokojne budem chodiť na pláž v tesných
plavkách natiahnutých na vypuklé brucho
a ponárať sa do vĺn, pokiaľ sa rozhodnem, napriek súcitným pohľadom mladých ľudí atle-

tických postáv. Oni totiž netušia, že takú, ba
možno lepšiu postavu som mal voľakedy aj ja,
a netušia ani, že raz budú taktiež starí a budú
vyzerať možno horšie ako dnes ja...
Viem, že som občas zábudlivý. Avšak niektoré životy sú zabudnuté úplne. Ja si koniec
koncov pamätám dôležité veci a najmä mám
už svoju filozofiu života, ktorú preveril čas
môjho žitia.
Iste, v priebehu rokov som mal viackrát
zlomené srdce. Keď stratíte niekoho blízkeho alebo pokiaľ trpí dieťa, alebo dokonca keď
vášho milovaného psíka zrazí auto... No zlomené srdcia sú tu na to, aby nám dali silu, porozumenie a súcit. Srdce, ktoré nebolo nikdy
zlomené, je dokonalé a sterilné, no nikdy nebude vedieť, aká veľká je radosť z nedokonalého bytia.
Som rád, že som žil dosť dlho na to, aby
moje vlasy zošediveli a moje mladícke úsme-

vy sa navždy pretavili do hlbokých vrások na
mojej tvári. Nik netuší, že nesú stopy šťastia
a smiechu mojej mladosti.
Mnohí sa v živote nikdy poriadne nezasmiali, mnohí zomreli, skôr než ich vlasy sfarbilo striebro, ako odmena za dlhý a bohatý
život.
S pribúdajúcimi rokmi je pre mňa stále ľahšie byť pozitívne naladeným človekom.
Už ma nezaujíma, čo si kto o mne myslí, čo si
myslia ostatní. Nemám otázky, nepýtam sa už
sám seba na veci, ktoré som dávno pochopil.
S vekom som dokonca získal právo byť niekedy neznesiteľný.
Som rád v zrelom veku, ako plod na
hruške či jabloni. Môj vek ma oslobodil. Páči
sa mi človek, ktorým som sa stal. Nebudem žiť
naveky, ale pokiaľ som ešte tu, nebudem strácať čas horekovaním nad tým, čo by mohlo
byť a čo ma ešte čaká... Budem si užívať svet
a robiť radosť sebe i svojim najbližším a svojmu okoliu, pokiaľ to len pôjde. Veď život je
taký krásny.
(lupa)
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Malé príhody veľkých ľudí
Pýtam sa...
1. Kto bol u nás
vyhlásený za hokejistu
minulého storočia?
2. Čomu sa hovorí
trinásty prameň
Karlových Varov?
3. Ako sa nazýva závislosť
od nakupovania?

Osudy herečky
Sophie Lorenovej
Sophia Loren, vlastným menom Sofia Villani Scicolone, bola jednou z najlepších a najznámejších herečiek minulého storočia. Narodila sa ako nemanželské dieťa slobodnej matke.
V škole sa jej vysmievali, lebo bola chudá a vysoká, aj preto dostala prezývku Žirafa. Jej
mama sa preto veľmi trápila. Až časom si uvedomila, akú krásnu dcéru má.

4. Kedy vznikli prvé
psychologické
výchovné kliniky
v Československu?
5. Ktorému pápežovi
patrí primát v dĺžke
pôsobenia na
Petrovom stolci?
6. Kto je autorom
vatikánskej hymny?
7. Z čoho sa odvodzuje
slovo promócia?
8. Aký by mal byť
optimálny počet
univerzít u nás
podľa Európskej
asociácie univerzít?
9. Viete, koľko žiakov
našich základných škôl
prepadlo v školskom
roku 2015/2016?
10. Koľko ľudí na
Slovensku je zbavených
svojprávnosti?
11. Ktorá žena bola prvou
na poste kancelárky
v dejinách Nemecka?
12. Kto je autorom výroku:
Ľudia sú najefektívnejší,
ak môžu tvoriť?
13. Z ktorého roku je prvá
správa o rytierskom
turnaji v Bratislave?
14. Ako sa odborne
nazýva chorobný
strach zo zubára?
15. Koľko je na Slovensku
registrovaných
futbalových rozhodcov?
16. V ktorom meste sa
zrodila fenická abeceda?
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Sophia mala len štrnásť, keď k nim prišiel jej učiteľ telesnej výchovy a chcel si ju vziať sa ženu.
Mama, samozrejme, nesúhlasila a o rok neskôr
poslala Sophiu na miestnu súťaž krásy. Nevyhrala,
no získala pár drobných ocenení, napríklad obrus,
servítky a lístok na vlak do Ríma. Na výlet tam šla
s celou rodinou.

A práve do Ríma sa zanedlho prihlásila na
ďalšiu súťaž krásy. V porote sedel aj filmový producent Carlo Ponti. Dohodli sa na spolupráci
a Sophia zakrátko už čítala prvé scenáre. Začínala v nízkorozpočtových filmoch maličkými úlohami, neskôr pokračovala úlohami v komédiách a pomaly sa stávala herečkou s prívlastkom
„sexy“. Carlo ju podporoval a postaral sa aj o to,
aby sa dostala do Spojených štátov amerických.
Zvládla to a už roku 1957 hrala so svojimi idolmi Frankom Sinatrom a Carym Grantom vo filme Pýcha a vášeň.
Ponti vycítil, že je čas na veľkú úlohu. Tú dostala vo filme Vrchárka, za ktorú ju Americká filmová akadémia ocenila aj prestížnym Oscarom.
Prvý raz v dejinách sa stalo, že toto ocenenie získala herečka z inojazyčného prostredia.
Carla Pontiho si zobrala roku 1957. Bol
o dvadsať rokov starší a navyše ženatý, keďže
úrady Pontimu nerozviazali prvé manželstvo.
Obvinený bol tak z bigamie, za čo talianska katolícka cirkev manželov exkomunikovala.
V Taliansku nemohli žiť pre útoky cirkvi, a tak
striedali Paríž, Ženevu a Los Angeles. Po pár rokoch sa Ponti vzdal talianskeho občianstva a prijal francúzske. Po svadbe v Paríži sa všetko dostalo do správnych koľají. Odvtedy spoločne
prežívali šťastné obdobie až do Pontiho smrti
roku 2007.
(red)

Príbehy Petra Vala

Ako Bohuš Ujček
zvolal vládu
Slovensko sa doslova hmýri imitátormi. Mišo Dočolomanský dokázal neopakovateľne napodobiť takmer všetkých hercov národného divadla. Podobne to vie aj Dušan Tarageľ. Potom
prišli do módy imitátori politikov. S Piškami, Kaisermi a Vitálošmi sa roztrhlo vrece. Na imitovaní politikov boli postavené celé rozhlasové, televízne či kabaretné programy.
Tento druh zábavy nie je u nás ničím novým. Už
dávno ho k neuveriteľnej dokonalosti doviedol rozhlasový redaktor Bohuš Ujček. Štýlom života patril
k bratislavskej bohéme. Menil hlasy, ako len chcel.
Hovorí sa, že nahral interview s baníkmi kdesi na
cintoríne. Najprv si ako redaktor položil otázku
a potom na ňu ako jeden z baníkov aj odpovedal.
Záznam bol presvedčivý. Podľa zahlásenia sa rozhovor udial hlboko pod zemou. Až pri odvysielaní
relácie ktosi postrehol, že z hlbokých temnôt banských štôlní sa ozýva spev vtákov.

ním zopakoval. Stalo sa. Ministri naleteli opäť a vinníkovi bolo odpustené.

Ujčekove dobrodružstvá sú dnes už legendami. Každý rozprávač si pridal svoje. Raz sa vraj veľký
imitátor stavil, že v mene prezidenta republiky zvolá pražskú vládu. A hneď začal vytáčať jedno číslo
za druhým. Postupne si pohovoril s každým ministrom zvlášť. Tí bez zaváhania uverili, že s nimi debatuje sám veľký Antonín Zápotocký.

– Ahoj, miláčik, – zašepkal, imitujúc odtieň vlastného hlasu z čias svojich prvých pouličných rande.

Ujčekovi veselí kumpáni sa spamätali až potom, keď už nebolo možné zasadnutie vlády odvolať. Ministri sa zišli, ale ten, kto ich mal pozvať,
nevedel, čo sa deje. Po dlhšom vyšetrovaní vinníka
odhalili. V tých časoch sa zatváralo za oveľa menšie veci. Pre Ujčeka však nepríjemná kauza dopadla napodiv veľmi dobre. „Krvavý Tonda“ zareagoval
neočakávane. Údajne požiadal Ujčeka, aby to pred

Odvtedy majú imitátori na Slovensku zelenú.
V umení, politike i bežnom živote. Napriek tomu sa
najmä to posledné nevypláca.
Presvedčil sa o tom vraj istý Bratislavčan, ktorý kúpil manželke na narodeniny mobilný telefón.
Rozhodol sa, že najprv svoj darček osobne vyskúša.
Zašiel do kúpeľne a vytočil číslo svojho bytu.

Z druhej strany zaznel autentický hlas jeho
polovičky:
– Ale, Ferinko, koľkokrát som ti vravela, aby si
mi do bytu nevolal. Ten starý debil je doma.
Imitáciou nechcene odhalená imitácia vernej
manželky sa skončila rozvodom...
Z toho vyplýva: Keď naimitujete politika, prinajhoršom vás zavrú do basy, kde je o vás postarané zo všetkých stránok. No kto vám navarí a operie,
keď prídete o manželku, hoci imitovanú?!

Odpovedáš...
1. Hokejový brankár
Vladimír Dzurilla.
2. Bylinnému likéru
becherovka.
3. Shopaholizmus.
4. V Bratislave roku
1957, v Brne roku
1958 a v Košiciach
roku 1959.
5. Piovi IX., ktorý bol
pápežom 32 rokov.
Ján Pavol II. bol
pápežom 27 rokov.
6. Francúzsky skladateľ
Charles Gounod.
7. Z latinského slova
promotio, ktoré
v preklade znamená
povýšenie na hodnosť.
8. Na päť miliónov
obyvateľov je
optimálny počet
univerzít päť.
9. V školskom roku
2015/2016 prepadlo
na Slovensku 11 907
žiakov základných škôl.
10. Približne
sedemnásťtisíc.
11. Angela Merkel, ktorá sa
stala kancelárkou roku
2005 vo veku 51 rokov.
12. Zakladateľ moderného
manažmentu Peter
Ferdinand Drucker.
13. Z roku 1330 a hovorí
o tom, že rytiersky
turnaj v Bratislave
usporiadal kráľ
Karol Róbert.
14. Odontofóbia.
15. Na Slovensku je
približne dvetisíc
futbalových rozhodcov,
z toho štyridsať žien.
16. V mestečku Byblos,
ktoré sa nachádza
severne od Bejrútu
v Libanone.
RODINA
a ŠKOLA
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Okienko do zahraničia

Audit českého vzdelávacieho systému
Spoločnosť EDUin každoročne publikuje svoj audit českého školstva, pričom pri jeho
vypracovaní spolupracuje s väčším počtom nezávislých odborníkov. Správu za rok
2017 publikovala 30. januára.
Medzi hlavné časti patrí analýza vzdelávacieho systému (prednosti, slabiny, príležitosti,
riziká), kapitola o významných udalostiach
vplývajúcich na vzdelávací systém a kapitola navrhujúca riešenie kľúčových problémov
v aktuálnom roku 2018. Cieľom auditu je, aby
bola verejnosť informovanejšia a schopnejšia
viac premýšľať o vzdelávaní a podporovať jeho
premenu. O obsahu auditu stručne poreferujeme – určite totiž prináša veľa podnetov na
zamýšľanie sa aj nad slovenským školstvom.

SWOT analýza
Medzi prednosti českého vzdelávacieho
systému patrí:
 rozvinutá školská infraštruktúra,
 hustá sieť vysokých škôl s učiteľským
štúdium,
 sieť inštitúcií na ďalšie vzdelávane
učiteľov,
 vysoký podiel absolventov stredných
škôl,
 dobré výsledky v niektorých oblastiach
medzinárodných meraní (s výnimkou
PISA),
 zlepšujúca sa práca školskej inšpekcie.
Medzi slabiny českého vzdelávacieho
systému patrí:
 relatívne vysoká spokojnosť verejnosti so
stavom verejného školstva,
 nedostatočné financovanie verejného
školstva,
 často nedostatočná odborná kompetencia ľudí zodpovedných za vzdelávanie,
 chýbajúca širšia politická zhoda o cieľoch
(prípadne aj prostriedkoch) vzdelávania,
 prehlbujúci sa nerovnaký prístup
k vzdelávaniu,
 nejasná vízia rozvoja stredných škôl
zohľadňujúca zmeny na pracovnom trhu,
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 nestrategické riadenie školstva,
 tendencia veľkej časti rodičov vytvárať
najmä na viacročných gymnáziách pre
svoje deti exkluzívne prostredie,
 vysokoškolská príprava učiteľov nezodpovedajúca potrebám praxe a rozvoju
pedagogických vied,
 neznáma efektívnosť inštitúcií ovplyvňujúcich a riadiacich vzdelávací systém.
Príležitosť na zmeny ponúkajú napríklad:
 voľby a následné zmeny v riadení českého vzdelávacieho systému,
 zmeny vo vzdelávacích programoch,
 zvýšenie mzdy v regionálnom školstve,
 realizácia zámerov do roku 2020 v Stratégii vzdelávacej politiky a Stratégii
digitálneho vzdelávania,
 rastúci počet neverejných škôl snažiacich
sa o odlišný vzdelávací obsah a prístup,
ako je na verejných školách,
 nový prístup Českej školskej inšpekcie
k hodnoteniu práce škôl.
Ako hrozby audit vidí napríklad:
 nekoncepčnosť riadenia vzdelávacej
sústavy a prehlbovanie nedôvery v jej
efektívnosť,
 zaostávanie vzdelávacej sústavy za aktuálnymi spoločenskými potrebami,
 mizivú snahu ministerstva predložiť víziu
rozvoja po roku 2020,
 nárast počtu neverejných škôl a pochybnú vládnu politiku vo vzťahu k nim
a k viacročným gymnáziám,
 spoločnú časť maturít na stredných
školách.

Kľúčové témy na rok 2018
Politický vývoj po voľbách 2017 a 2018
a jeho dosah na vzdelávaciu politiku.

Medzi odporúčania v tejto oblasti patrí:
 dôsledne sa držať Stratégie vzdelávacej
politiky do roku 2020,
 pracovať na vízii s horizontom roku 2040
a snažiť sa dosiahnuť politickú a expertnú
zhodu na jej cieľoch,
 zvyšovať investície do vzdelávania.
Konkurzy na miesta riaditeľov škôl. K odporúčaniam v tejto oblasti patrí:
 odpolitizovať konkurzy,
 vyberať predovšetkým pedagogických
manažérov, a nie „správcov majetku“.
Vykonať revíziu obsahu vzdelávania. V tejto oblasti sa odporúča predovšetkým:
 diskusia o cieľoch revízie s účasťou širšej
odbornej verejnosti,
 expertne zistiť, či v zahraničí jestvujú
zjavné trendy zmien v obsahu vzdelávania a aké sú pri nich efektívne postupy.
Medzi kľúčové témy českého školstva na
tento rok ďalej patrí:
 hľadať cesty na zvýšenie efektívnosti
vzdelávania na II. stupni základných škôl
a riešiť problémy dosahu existencie viacročných gymnázií na vzdelávací systém,
 zhodnotiť koncepciu vstupných a výstupných skúšok a zmeny urobiť tak, aby
pomáhali formovať vzdelávanie v súlade
s platnými stratégiami,
 považovať rodinu za najdôležitejší faktor
úspechu vo vzdelávaní a na úrovni vlády
pripraviť program na podporu rodín
s nízkym sociálnym a kultúrnym kapitálom tak, aby sa im pomáhali odstraňovať
prekážky v prístupe k vzdelávaniu,
 dôrazne dosahovať ciele zo Stratégie
digitálneho vzdelávania a využívať pritom najmä riešenia, ktoré si nevyžadujú
investície,
 pokračovať v kľúčových témach z predchádzajúcich auditov.
(js)

S odstupom času

Situácia v školstve
očami bývalého ministra
Na portáli Parlamentné listy sme si koncom januára so zaujatím prečítali rozhovor s doc. PhDr. Dušanom Čaplovičom, DrSc., ministrom školstva, vedy, vzdelávania
a športu SR v rokoch 2012 – 2014, z ktorého vyberáme.
V poslednom období sa na
Slovensku objavila veľká kritika
opozície z dôvodu zatvárania
osemročných gymnázií. Vy osobne
ako bývalý minister školstva
a zároveň člen Výboru Národnej
rady SR pre vzdelávanie, vedu,
mládež a šport ste boli proti
zvyšovaniu kvót pre prvé ročníky
osemročných gymnázií z päť
percent na desať. Prečo?
Kvóty pre osemročné gymnáziá sa zaviedli za
môjho predchodcu ministra Jána Mikolaja.
V tom období som bol podpredsedom vlády
pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny a tento návrh
som podporoval, pretože na základe analýz
sa ukazovalo, že po skončení prvého stupňa
základnej školy treba vyberať do osemročných gymnázií len tých najlepších, keďže ich
považujeme za výberové školy, a nie školy
pre každého.
Kritika opozície, samozrejme, môže byť,
ale treba povedať, že je tu aj hlas riaditeľov
Združenia základných škôl Slovenska, ktoré
predložilo zamietavé stanovisko k zvyšovaniu kvót pre prvé ročníky osemročných gymnázií. Sami vidia, že základné školstvo upadá,
pretože každá škola potrebuje mať aj dobrých žiakov a najmä príklady a ťahúňov. Ak
podporujeme inklúziu, musí byť obojstranná, nielen pre tých najslabších a zdravotne
a mentálne postihnutých. Rovnaké stanovisko zaznieva aj od zriaďovateľov základných
škôl, patriacich do Združenia miest a obcí
Slovenska. Samozrejme, že najväčší problém je v Bratislave, kde sa kvóty dlhodobo
nedodržujú.
Ako podpredseda vlády som mal možnosť stretnúť sa s vtedajšou britskou ministerkou školstva, ktorá mi položila šokujúcu otázku, prečo máme v piatom ročníku
až dvadsaťsedempercentný podiel žiakov,
ktorí nastupujú do osemročných gymnázií, a to predovšetkým v Bratislave. Podľa
nej toto číslo vyzeralo, akoby na Slovensku,
a zvlášť v Bratislave, boli najgeniálnejšie deti
v Európe.
Roku 2015 bola prijatá novela školského zákona, kde sa jasne stanovilo, že platnosť
kvóty päť percent bude účinná až od školského roku 2017/2018. To znamená, že jednot-

livé školy a školské úrady sa mohli na tento
krok pripravovať tri roky a urobiť isté zmeny,
predovšetkým v Bratislave. V konečnom dôsledku sa však na to vykašlali.
Rodičia si môžu myslieť, že majú najgeniálnejšie dieťa, ale na druhej strane si neuvedomujú, že mu často škodia, pretože v základnej škole by sa možno cítilo komfortne
a mohlo by naďalej rásť. Navyše medzi výsledkami deviatackého monitoru zo základných škôl a výsledkami monitoru štvrtákov
z osemročných gymnázií nie sú rozdiely. Logicky sa tlačí na jazyk otázka, ako sa potom
prejavuje takzvaná elita?
Opätovne preto hovorím, že najväčším
problémom nášho školstva nie sú ani tak

učitelia či vybavenosť škôl, ale skôr rodičia,
pretože často negatívne zasahujú do vzdelávacieho procesu, do integrity pedagógov
a vychovávateľov. Naša generácia vyrastala
v triedach, kde bolo tridsať žiakov, učiteľ nemal žiadnych asistentov, a keď som dostal zlú
známku, môj otec nešiel za učiteľom vynadať
mu, ale dostal som takú bitku a trest, že som
sa začal učiť. To dnes chýba nášmu školstvu
a tvrdenie, že iba rodič vie o kvalitách svojho
dieťaťa, nie je namieste, pretože z veľkej časti na svoje dieťa ani nemá čas. Najdôležitejšie
je, aby učiteľ, rodič a dieťa navzájom ústretovo kooperovali. Bez toho to ďalej nepôjde
a školstvo bude aj naďalej upadať, aj keď doň
budeme liať veľké finančné prostriedky.
Posunulo sa podľa vás školstvo
za štvrťstoročie samostatnosti
Slovenska dopredu?
Niektoré veci, problémy sa podarilo riešiť
a niektoré veci, ktoré sa pred pár rokmi odmietali, dnes už presadzujeme. Keď som bol
minister školstva, snažil som sa vychádzať
z istých analýz a každé opatrenie, ktoré som
navrhoval, som mal podložené expertízami.
Mal som veľmi dobrých poradcov, či už pána
profesora Branislava Pupalu, alebo docenta
Ondreja Kaščáka, či riaditeľa Štátneho pedagogického ústavu docenta Viliama Kratochvíla. Nie všetky naše návrhy sa podarilo presadiť, ale išlo nám v prvom rade o skvalitnenie
základných škôl, to bola priorita.
Nechýba nám trvalá koncepcia
školstva, ktorá by sa nemenila
s každým novým ministrom?
Isté východiská ku koncepcii máme bez
ohľadu na zmeny ministrov. V parlamente
a v tripartite schválili roku 2013 Správu o stave školstva a o systémových zmenách. Žiaľ,
nedostala sa na rokovanie vlády, čo sčasti napokon ovplyvnilo aj moje rozhodnutie, prečo
som v júli 2014 odstúpil z funkcie ministra. Na
správe sme pracovali dôsledne, v náročnom
dialógu, ale jej realizácia sa stále odkladala,
pretože ministerstvo financií nebolo schopné akceptovať finančnú stránku obsiahnutú
v jej odporúčaniach do roku 2020.
Je pravdou, že v tom čase bola finančná správa rozvrátená a všade sa škrtilo, ešte
aj v dôsledku doznievania finančnej krízy.
Ja som musel bojovať o tridsať miliónov eur
a dnes má ministerstvo školstva možnosť
každoročne narábať s rozpočtom približne
dvesto miliónov eur navyše.
(red)
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Pele-mele

EPIGRAMIÁDA
Milana Hodála
ŠIALENCI
Nadutí šialenci
chystajú odvetu
a trúbia do sveta
že stiahnu roletu
Bláznivá úvaha
má strohý rukopis
Jadrové hlavice
a po nich veľké NIČ.
Ak to tu zbabreme
kto bude na vine???
Buď sa spamätáme
alebo stratíme
Buď sa odrovnáme
alebo je tu nádej
posunúť dejiny
zasa o kúsok ďalej...
Šanca na zajtrajšok
je stále veliká
Ak svetlo v tuneli
nám aj dnes zabliká...
A my si začneme
omieľať dokola:
– Jedinou cestou je
LÁSKA a POKORA...

ZÁHADA
Niektorým veciam nerozumiem. Matematici by mi ich možno vedeli vysvetliť.
Kamarát mi poslal e-mail, aby som vyskúšal, čo v ňom stojí. Funguje to. Pre
mňa je to jednoducho záhada. A pre vás?
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Pozoruhodné súvislosti
Rozchod amerických železníc je 1 435 mm. Prečo však práve toľko? Odpoveď
je jednoduchá – rozchod amerických železníc je presne taký ako rozchod anglických železníc. Dôvod? Prvé americké železnice začali stavať prisťahovalci
z Anglicka.
Teraz treba hľadať odpoveď na otázku, prečo
sa tento rozchod začal používať v Anglicku.
Dôvodom bolo, že v Anglicku sa prvé vlaky
vyrobili podľa vzorov a projektov cestných
vozidiel.
Vzniká ďalšia otázka: prečo mali tento rozchod cestné vozidlá? Odpoveď je logická – ak
by mali iný rozchod, rýchlo by sa na anglických cestách zničili. Na týchto boli totiž dve
ryhy, ktoré za storočia vyhĺbili staršie vozidlá.
Vieme však, že prakticky všetky dláždené
cesty v Anglicku vybudovali Rimania a tieto
ryhy pochádzali od ich vozov, či už civilných,
alebo bojových. Už Rimania mali normy na
cesty a bojové vozy, čiže tieto boli všade rovnaké, preto aj vzdialenosť rýh bola rovnaká,
čo prinútilo starovekých konštruktérov dodržovať normy.
A prečo si Rimania zvolili práve túto vzdialenosť? Dôvod bol jednoduchý – táto šírka

je potrebná na to, aby sa zadky dvoch koní
zmestili pohodlne pred vozy.
Dospeli sme ku konečnej odpovedi – rozchod 1 435 mm určila šírka zadkov dvoch rímskych koní. Podarilo sa nám tak vyriešiť jednu zo záhad moderného sveta. Preto prijmite
ešte malý prídavok:
Iste každý už videl dve rakety na boku
amerických vesmírnych rakiet. Ide o štartovacie rakety Solid Rocket Boosters – SRB. Rakety
vyrábala firma Thiokol v Utahu a konštruktéri
chceli mať rakety pôvodne oveľa širšie. Problémom bolo, že rakety sa museli na miesto štartu dopraviť vlakmi po tratiach, na ktorých je
niekoľko tunelov. A teda museli sa prispôsobiť
rozchodu železnice 1 435 mm. A tak rozmery
rakiet vyrábaných najmodernejšou technológiou určila v konečnom dôsledku šírka zadkov
rímskych koní.
(ha)

Lustračné časy
Žijeme v časoch, ktoré zrejme vojdú do dejín ako časy lustrácií a odhaľovania agentov Štátnej bezpečnosti (ŠtB). Preto si myslím, že nie je neobvyklé, ak aj ja požiadam
o lustráciu. Nazdávam sa totiž, že jeden z členov našej domácnosti je agentom ŠtB.
Náš papagáj Piko.
K takémuto podozreniu ma priviedlo pár dôvodov. Napríklad, nie je mi nič známe o jeho
minulosti a ani sám o nej nič nechce prezradiť. Ktovie, akými školeniami prešiel, kým sa
dostal k nám. Nič neujde jeho pozornosti.
Stále striehne na naše pohyby a gestá. Všetko musí vedieť, všetko zažiť, všetko ochutnať.
Zhromažďuje o nás informácie, ktoré potom
využíva vo svoj prospech. V klietke sa mu nepáči, lebo vtedy nás nemôže sledovať. Ani
výplata po zobáku ho neodradí od ďalších
výzvedných akcií. Občas svoju výzvednú
činnosť sústreďuje aj na iné objekty v okolí.
Pozoruje vrabce a aj o nich si zhromažďuje

informácie. A následne druhým vrabcom,
pravdepodobne svojim spoluagentom, vypiskuje, čo zistil. Touto cestou sa informácie
zrejme dostávajú do centrály ŠtB. Pýtam sa
teda: Nemá náš Piko založenú kartu v registri
bývalej ŠtB?
No možno je všetko inak. Možno je len
obyčajným papagájom, ktorý sa hrá na agenta ŠtB len preto, aby sme mu venovali zvýšenú pozornosť.
Jozef Dóczy,
študentský časopis Gymnazista Partizánske

Vaše telefónne číslo ukáže váš vek:

6. A teraz odpočítajte rok svojho narodenia.

1. Vybavte si v mysli poslednú číslicu vášho
mobilného telefónu.
2. Vynásobte toto číslo dvomi.
3. Pripočítajte päť.
4. Výsledok vynásobte päťdesiatimi.
5. Pripočítajte 1767.

Výsledkom je trojmiestne číslo – prvé je
poslednou číslicou vášho telefónu a ostatné dve prezrádzajú váš vek v tomto roku...
A teraz mi to vysvetlite – možno je to naozaj
veľmi jednoduché, len si treba trochu zopakovať matematiku.
(lupa)

Pele-mele

Je pravda, že osobná kritika sa do očí ťažko
hovorí a ťažko sa aj prijíma. A keď sa k nám
dostane z druhých alebo dokonca až z tretích
úst, považujeme ju už za ohováranie, za snahu
vytvoriť o nás zlý obraz v očiach iných. Vnímame ju ako klebetu, ktorá môže mať korene
v závisti alebo nenávisti, alebo neviem ešte
v čom nepríjemnom.
Kritika v takejto forme nepomáha, skôr
škodí, pretože vyvoláva podozrievavosť a neznášanlivosť. Keď je to tak, pýtame sa, prečo to

kritik hovorí niekomu inému, prečo to nepovie priamo nám. Bojí sa našej reakcie? A prečo sa bojí, ak má pravdu? Alebo hovorí nepravdu? Ak má byť kritika účinná, najlepšie je
povedať ju priamo. Aby sme na ňu mohli reagovať, argumentovať, obhajovať sa a v konečnom dôsledku, ak nemáme argumenty,
priznať si chybu. Lebo nikto nie je bez chýb
a priznanie sa k nim je prvým krokom k tomu,
aby sme sa ich zbavili.
Mgr. Mária Škultétyová

Aj kolonizátori boli rôzni
Kolonizovanie území bolo v 16. až 19. storočí silnou európskou témou. Veľmoci
s mohutným loďstvom si začali privlastňovať územia, ktoré objavili, a zvyčajne ich
drancovali, ako len mohli. Bohatstvo mnohých štátov Európy, najmä Anglicka, Holandska, Nemecka, Belgicka, Francúzska, Španielska, Portugalska či Talianska, bolo
postavené na utrpení kolonizovaných krajín a ich obyvateľstva.
Historici dnes hovoria, že prístup kolonizátorov
k podmaneným krajinám bol rôzny. Ako rukolapný príklad uvádzajú rozdiel medzi Francúzmi a Angličanmi, badateľný aj dnes v krajinách,
ktoré kolonizovali. Napríklad anglická India je
plná žobrákov a chudoby, zatiaľ čo napríklad
kambodžská metropola Phnom Pénh je dnes
čistým a veselým mestom bez žobrákov.
Francúzi nepoznajú rasovú neznášanlivosť. Naučili ľudí čistote a životu. Angličan
popíjal whisky so sódou, rozdeľoval a panoval uzavretý vo svojom súkromí. Presne tak,

ako ho vykresľujú mnohé filmy. Francúz staval
a učil. Je to vidieť všade – v Maroku, Alžírsku,
Libanone, Senegale, vo Vietname i v spomínanej Kambodži.
Aj dnešné školské systémy v bývalých kolóniách sú významne poznačené práve tým,
aké bolo školstvo kolonizátorov. Tí sa snažili
presadiť na obsadených územiach svoje modely výchovy a vzdelávania, zvyčajne pod dohľadom učiteľov z kolonizátorských krajín.
(čo)

POZNÁTE SLOVENSKÉ
OSOBNOSTI?
Vymazať dejiny, nechať si ukradnúť
mládež znamená stratiť budúcnosť. Genofond nášho národa utekaním našej
mládeže do sveta výrazne bledne. Lamentovať však nad tým skryto i verejne
a pritom neurobiť nič na podporu národného povedomia nie je zmysluplné.
Naša mládež dáva najrozmanitejšími prejavmi najavo, ako sa hanbí za svoj pôvod
(piesne, nápisy na oblečení, deformovanie priezvisk, štátna symbolika, krstné
mená, cudzie idoly atď.). A my ju v praxi
prostredníctvom štátu v odnárodňovaní
podporujeme... V nasledujúcom kvíze
o našich slávnych osobnostiach si overte, na čom môžete budovať svoj súčasný
vzťah k Slovensku vy. Kto bol kým?
1. Alexander Dubček
2. Gorazd
3. Andrej Hlinka
4. Dušan Jurkovič
5. Andrej Kmeť
6. Janko Zachara
7. Ľudovít Fulla
8. Ján Jessenius
9. Adam František Kollár
10. Milan Hodža
a) maliar, ilustrátor, Zlatá
medaila v Bruseli 1958
b) politik, publicista, predseda
vlády ČSR 1935 – 1938
c) svetový vedec, lekár, rektor
Karolovej univerzity v Prahe, roku
1600 vykonal prvú verejnú pitvu
d) olympijský víťaz v boxe,
Dubnica nad Váhom
e) polyhistor, pedagóg, historik,
knihovník, radca Márie Terézie,
slovenský Sokrates
f) protagonista reformného hnutia
socializmus s ľudskou tvárou
g) veľkomoravský vzdelanec,
prvý slovenský svätec
h) nestor slovenských architektov,
autor mohyly na Bradle
ch) kňaz, politik, bojovník za práva
Slovákov, nazývaný aj Otec vlasti
i) kňaz, archeológ, etnograf, zakladateľ
Slovenského národného múzea

Správne odpovede:

Na prvý pohľad sa to možno nezdá, ale je to tak. Správna kritika by nám mala pomôcť urobiť nás lepšími. Ibaže my ľudia sme na seba príliš citliví, a preto je celkom
prirodzené, že kritiku na svoju adresu nemáme radi. Hoci sami máme a robíme chyby, radšej kritizujeme druhých, než by sme mali počuť niečo nepekné a nedobré
o sebe. Nelichotivé slová sa dotknú každého kúska nášho ja.

1 – f, 2 – g, 3 – ch, 4 – h, 5 – i, 6 – d, 7 – a,
8 – c, 9 – e, 10 – b

Keď ma skritizuješ, poslúžiš mi

Mgr. Peter Kozolka
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Okienko do sveta medzinárodných vzťahov

Diplomatické hodnosti
Diplomatická hodnosť vyjadruje kariérne a protokolárne postavenie zamestnanca
na diplomatickom mieste v súlade s medzinárodnými zvyklosťami, ako aj jeho odbornú spôsobilosť a pripravenosť na výkon zahraničnej služby Slovenskej republiky.
Súbor kvalifikačných požiadaviek a predpokladov nutných na kariérny postup, ako aj
pravidlá, podmienky a procedurálny postup
pri udeľovaní alebo prepožičiavaní diplomatických hodností sú zakotvené v Kariérnom
poriadku Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky. Udeľovanie alebo prepožičanie diplomatických hodností je dôležitým
nástrojom personálnej politiky ministerstva.
Má priamy vplyv na kariérny postup zamestnancov slovenskej zahraničnej služby, plní
dôležitú motivačnú funkciu a zároveň vytvára
podmienky na neustále zvyšovanie profesionálnej úrovne našej zahraničnej služby a jej
zamestnancov. Na udelenie alebo prepožičanie diplomatickej hodnosti nie je právny
nárok.
V slovenskej diplomatickej službe, podobne ako vo väčšine iných štátov, sa v súlade s medzinárodnou praxou používajú diplomatické hodnosti v uvedenom poradí od
najnižšej po najvyššiu (v zátvorke sú uvedené
anglické, resp. francúzske ekvivalenty názvov
jednotlivých diplomatických hodností).

I. Nižšie diplomatické
hodnosti
 Atašé (attaché/attaché). Táto diplomatická hodnosť býva niekedy prideľovaná
alebo prepožičiavaná aj nediplomatickým zamestnancom dočasne vyslaným
na zastupiteľské úrady, ktorí zabezpečujú
hospodársku agendu, resp. iným administratívno-technickým zamestnancom v tzv.
rizikových krajinách.
 Tretí tajomník (third secretary/troisième
secrétaire).

II. Stredné diplomatické
hodnosti
 Druhý tajomník (second secretary/deuxiéme secrétaire).
 Prvý tajomník (first secretary/premier
secrétaire).

III. Vyššie diplomatické
hodnosti
 Radca (counsellor/conseiller).
 Radca – minister (minister counsellor/
ministre conseiller).
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 Veľvyslanec (ambassador/ambassadeur).
Zamestnanec, ktorý je dočasne vyslaný na
zastupiteľský úrad, ktorým je konzulárny úrad,
sa na čas vyslania zaradí do konzulárnej triedy
(v súlade s Viedenským dohovorom o konzulárnych stykoch) týmto spôsobom:
 konzulárny pracovník (ak ide o zamestnanca, ktorý nemá v čase dočasného vyslania udelenú alebo prepožičanú diplomatickú hodnosť),
 vicekonzul (ak ide o zamestnanca, ktorý
má v čase dočasného vyslania udelenú
alebo prepožičanú najmenej diplomatickú hodnosť atašé alebo tretí tajomník),
 konzul (ak ide o zamestnanca, ktorý má
v čase dočasného vyslania udelenú alebo
prepožičanú najmenej diplomatickú hodnosť druhý tajomník alebo prvý tajomník),
 generálny konzul (ak ide o zamestnanca, ktorý vykonáva funkciu vedúceho za-

stupiteľského úradu, ktorým je generálny
konzulát).

Funkcie diplomatov
Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec, resp.
vedúci zastupiteľského úradu (ambassador extraordinary and plenipotentiary/ambassadeur
extraordinaire et plénipotentiaire). Vymenúva
ho prezident republiky po prerokovaní vládou
na návrh ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí. Skôr ako veľvyslanec odíde
na svoje nové pôsobisko, je potrebné vyžiadať
od hlavy štátu, v ktorom má byť akreditovaný,
súhlas s jeho osobou. Tomuto súhlasu sa hovorí agrément. Bez neho sa veľvyslanec nemôže ujať svojej funkcie. Odmietnutie alebo neudelenie agrémentu je zvyčajne značne ostrým
krokom proti žiadajúcej, resp. vysielajúcej
krajine. Za dátum začatia jeho oficiálnej misie je považované odovzdanie poverovacích
listín hlave prijímajúceho štátu (prezidentovi
republiky, monarchovi a pod.).
Chargé d´affaires (en pied, ad interim), resp.
diplomat poverený vedením zastupiteľského
úradu. Vymenúva ho minister zahraničných
vecí a európskych záležitostí. V tomto prípade nie je potrebné žiadať o súhlas hostiteľskej,
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resp. prijímajúcej krajiny. Vymenovanie sa iba
oznamuje ministerstvu zahraničných vecí prijímajúceho štátu. Viedenský dohovor o diplomatických stykoch rozlišuje funkcie chargé
d´affaires en pied a chargé d´affaires ad interim. Funkcia chargé d´affaires (v diplomacii zaužívaná skratka CDA) nesúvisí s diplomatickými hodnosťami. Napriek tomu bývajú touto
funkciou poverení zvyčajne diplomati so strednou a s vyššou diplomatickou hodnosťou.
(a) Chargé d´affaires en pied (e. p.) je diplomatický zamestnanec dlhodobo poverený
vedením zastupiteľského úradu, do ktorého čela vysielajúci štát nedeleguje mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca.
Vymenovanie chargé d´affaires e. p. môže
signalizovať aj politické dôvody, keď daný
štát nemá záujem vzájomné vzťahy povyšovať na plnohodnotnú veľvyslaneckú
úroveň.
(b) Chargé d´affaires ad interim (a. i.) je diplomatický zamestnanec poverený vedením
zastupiteľského úradu len dočasne počas
neprítomnosti mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca, napríklad v medziobdobí pred vymenovaním nového
veľvyslanca, v prípade, že si čerpá dovolenku, v prípade jeho odvolania do ústredia na konzultácie a pod.
Generálny konzul (vedúci generálneho konzulátu). Zastupuje Slovenskú republiku len na

určitom území, nie v celej krajine pôsobnosti.
Generálny konzul musí mať konzulský patent
alebo podobnú poverovaciu listinu, v ktorej je
uvedené jeho plné meno, funkcia, kategória,
trieda, konzulárny obvod, sídlo konzulárneho
úradu. Generálny konzul odovzdáva konzulský patent, príp. poverovaciu listinu predstaviteľovi vlády prijímajúceho štátu osobne alebo
inou vhodnou formou. Vedúci generálneho
konzulátu dostáva od prijímajúceho štátu na
výkon svojej funkcie súhlas – tzv. exequatur.
Veľvyslanec so zvláštnym poslaním (ambassador at large). Veľvyslanec, ktorý od svojho
štátu dostáva konkrétnu špeciálnu úlohu a je
poverený jej splnením v určitom teritóriu.
Veľvyslanec. Najvyššia diplomatická hodnosť. Každý veľvyslanec nemusí byť nutne
vedúcim zastupiteľského úradu, t. j. mimoriadnym a splnomocneným veľvyslancom.
Hodnosť veľvyslanca je považovaná za najvyšší kariérny stupeň diplomatického zamestnanca. Nie je tu priama spojitosť s funkciou
mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca. Na väčších a významných zastupiteľských úradoch môže dôjsť k situácii, že na jednom zastupiteľskom úrade je viac diplomatov
v hodnosti veľvyslanca, ale iba jeden z nich
môže byť mimoriadnym a splnomocneným
veľvyslancom, t. j. vedúcim zastupiteľského
úradu, ktorého vymenoval prezident republiky na návrh ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí.

Atašé a pridelenci. V bežnej hovorovej reči
sa používajú výrazy ako obchodný, kultúrny,
vojenský, letecký či policajný atašé. Tieto výrazy však nesúvisia s najnižšou diplomatickou hodnosťou atašé. Hovorový názov určuje
druh práce vykonávanej diplomatom bez väzby na jeho diplomatickú hodnosť. Napríklad
kultúrny atašé môže mať akúkoľvek udelenú
alebo prepožičanú diplomatickú hodnosť (napríklad nielen atašé, ale aj radca a pod.). Presnejším terminologickým pomenovaním je
preto výraz pridelenec.
Diplomati. Diplomati plnia na zastupiteľských
úradoch (bez ohľadu na udelenú alebo prepožičanú diplomatickú hodnosť) rôzne úlohy.
Zabezpečujú plnenie zahranično-politickej
agendy, obchodno-ekonomickej agendy, kultúrnej agendy atď. V závislosti od miesta vyslania a veľkosti zastupiteľského úradu môže
byť rozdelenie práce medzi diplomatmi podstatne detailnejšie.
Na zastupiteľských úradoch SR môžu
okrem diplomatov a administratívno-technických zamestnancov pracovať aj zmluvné sily
a miestne sily, ktoré zabezpečujú činnosti súvisiace s prevádzkou zastupiteľského úradu.
Zmluvnou silou môže byť občan Slovenskej
republiky (napríklad manžel dočasne vyslaného zamestnanca ministerstva zahraničných
vecí a európskych záležitostí alebo iných rezortov), ktorý vstúpi do pracovnoprávneho
vzťahu s ministerstvom za podmienky, že jeho
zamestnanie ako zmluvnej sily nebude v rozpore so zmluvami a s dohodami, ktorými je
SR viazaná k príslušnej krajine. Miestnou silou
môže byť osoba, ktorá je občanom prijímajúceho štátu alebo je občanom iného štátu a má
povolenie na pobyt v prijímajúcom štáte.
(mz)

V

škole sa cítim, akoby
som zjedol kilo tabletiek,
v škole počúvam hlasný krik učiteliek.
V škole sa cítim ako vo väzení, z ktorého
sa nemôžem dostať von,
v škole mi bije srdce ako zvon.
V škole býva aj zábava, aj nuda,
v škole máme umývadlo,
z ktorého netečie poriadne voda.
V škole zazvoní zvonec
a mám hrozný hlad,
zo školy vždy utekám ako Forrest Gump.
Šimon Strnádik
a Tomáš Kúdelka, 8. ročník
RODINA
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Didaktika ako profesionalita
učiteľa matematiky
Aj po dlhodobom pôsobení v učiteľských službách som presvedčený, že plným
právom možno súhlasiť s názorom L. D. Kudriavceva: Vyučovanie matematiky má
byť podľa možnosti jednoduché, jasné, prirodzené a postavené na rozumnú úroveň
exaktnosti... Tvorivé ovládanie matematických metód, vedomosti a intuícia sa získavajú, zhromažďujú a rozvíjajú v procese zdĺhavej a úpornej práce.
Jeho druhá veta platí aj o didakticko-pedagogických skúsenostiach a praktických učiteľských zručnostiach. Preto ponúkam niekoľko
teoretických upozornení i myšlienkových námetov z didaktiky aj vyučovacej praxe.
Úroveň výučby matematiky spočíva predovšetkým v úrovni učiteľa. Odborná erudícia
je nevyhnutná podmienka, ale nepostačujúca (D. Hrubý). Ak chcete byť úspešní v učiteľskom povolaní, nesmiete mať neprekonateľný odpor k didakticko-odborným postupom.
Matematická kultúra môže byť vaším profesionálnym vybavením, ale v učiteľskom srdci by
mal horieť plameň nezištnej výchovno-vzdelávacej obetavosti.

Didaktika matematiky
Didaktiku matematiky chápeme ako matematicko-pedagogickú disciplínu, v ktorej skúmame proces štúdia i vyučovania matematiky,
obsah, štruktúru, metódy i organizačné formy
výchovno-vzdelávacieho procesu spojeného
so školskou matematikou. V širšom kontexte
didaktika matematiky odráža myšlienkové
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schopnosti človeka ako sebavzdelávajúcej
sa osobnosti vnímať matematické javy ako
medzisvet porozumenia medzi ním a prostredím, v ktorom žije.
Úlohou didaktiky matematiky je hlbšie
pochopiť a rozvinúť obsah i formy matematického vzdelávania (ovládanie matematických pojmov a myšlienkových postupov, rozvoj rozumových schopností, argumentácie
a exaktnej práce, kritické myslenie), analyzovať zákonitosti vyučovacieho procesu, jeho
obsah a prostriedky so zreteľom na psychiku
žiakov i zásady učenia sa matematiky. Didaktika matematiky tak môže byť odpoveďou na
otázky komunikácie v školskej matematike,
ale aj o rôznorodých matematických disciplínach, môže pripravovať humánnejší, praktickejší a zmysluplnejší vzťah človeka k štúdiu, vyučovaniu a používaniu matematickej
kultúry.
Cieľom didaktiky matematiky je aj hľadanie spôsobov na vytvorenie podnetného prostredia, v ktorom si študent môže konštruovať
poznávané skúsenosti a tým prehlbovať i rozširovať svoje matematické vedomosti a zruč-

nosti. Podstatou tohto postupu je známy
pedagogicko-psychologický fakt, že v základoch skutočného poznania je zážitok osobnej skúsenosti spracovaný do usporiadaného
celku poznaných javov.
K hlbším matematickým poznatkom musí
každý človek prispievať vlastnou duchovnou
konštrukciou, ochotou usporadúvať (triediť,
hierarchizovať, hodnotiť) myšlienkovú štruktúru svojich poznatkov. Pre ľudskú matematickú poznávaciu sieť je zvlášť dôležitý genetický prístup narastania štruktúry postupným
formovaním príčinných väzieb, logickej následnosti, časovo-dobových súvislostí, ale
aj motivačno-emočných vzťahov. Didaktika
matematiky môže prispieť k uvedomeniu si
užitočných pedagogicko-matematických javov, ich organizácii a vyhľadávaniu súvislostí i k tvorbe vhodných didaktických modelov.
Tam sa dá ukázať, ako možno rozvíjať kultúru matematického myslenia (obsah i formu)
v zložke filozoficko-metodologickej, motivačno-popularizačnej aj v oblasti výchovného
i praktického využitia.
Pri posudzovaní cieľov a hodnotení spracúvaných informácií didaktiky matematiky
rozlišujeme dva základné prúdy:
 obsahovo orientovaná didaktika matematiky (výber učiva, metódy vyučovania,
spracovanie učebníc, metodika vyučovacích postupov, didaktické spracovanie,
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názornosť a učebné pomôcky, logická
konzistentnosť),
 procesne orientovaná didaktika matematiky (myšlienkové procesy, mechanizmus
tvorby pojmov a činnosť s nimi, abstrahovanie, zovšeobecňovanie, argumentácia,
komunikácia, prostredie myšlienkovej
spolupráce, aktívna konštrukcia vlastného poznávania, odhaľovanie príbuzných
javov v ich príčinnosti, tvorba modelov
a ich kategorizácia, analýza didaktických
situácií).
Nebudeme stavať proti sebe takto odlíšené základné prístupy. Spoločným zámerom
oboch je didaktické spracovanie ideí, myšlienok a metód zaradených do školskej matematiky tak, aby teoretické poznatky nachádzali praktické uplatnenie i výchovný
význam.

Poučenie z didaktiky
matematiky
Praktický učiteľ matematiky očakáva od didaktiky matematiky:
 účinné zásady profesionálnej činnosti
v súvislosti s vyučovaním školskej matematiky,
 zmysluplné motivačno-didaktické podnety na zaujímavý priebeh štúdia matematiky,
 zdôvodnené spôsoby didaktickej redukcie pedagogicky užitočných poznatkov
potrebných matematických disciplín,
 primerané návrhy vhodných motivácií
i rôznorodých aplikácií na školské vyučovanie,
 overené skúsenosti z analýzy didaktických
situácií.

Didaktika matematiky má z matematického prostredia sprístupniť umenie vidieť abstraktné vzťahy a príčinné súvislosti, umenie
vytvárať nové užitočné pojmy a zmysluplné
zovšeobecnenia, umenie kvantifikovať, vyčísliť a uplatniť efektívne identity, umenie vybadať algoritmus, konštrukčný postup, umenie správne argumentovať, logicky usudzovať
a pôsobivo dokazovať. Didaktika je skutočne
niečím medzi vedou a umením (J. Pišút).
Cez didaktiku matematiky (ale nielen cez ňu)
môžeme ponúkať a venovať viac pozornosti:
 spôsobom matematického myslenia,
predstavivosti a heuristickým postupom,
 bohatšej ponuke príkladového a úlohového materiálu na motiváciu i aplikáciu
v konkrétnom školskom prostredí,
 častejšej tvorbe intelektuálnych i estetických zážitkov zo štúdia školskej
matematiky,
 hlbšej interakcii vo vzťahoch medzi učiteľom a žiakmi pri vyučovaní matematiky,
 citlivejšiemu a efektívnejšiemu vnímaniu
podstaty chýb v procese učenia sa,
 prevencii, diagnostike i odstraňovaniu
formalizmu v chápaní matematických
pojmov a vzťahov.

S matematikou v škole
Zodpovedné vyučovanie školskej matematiky
má zabezpečiť:
 primeranú výkonnosť žiakov v ďalšom
vzdelávaní (splnenie vzdelávacieho štandardu, možnosť ďalšieho vzdelávacieho
postupu),
 potrebné znalosti a zručnosti, aby porozumenie matematickým poznatkom

viedlo k účinnej aplikácii v praktickom
živote,
 efektívny rozvoj poznávacích schopností
a intelektu (organizácia súboru údajov,
porozumenie algoritmom, manipulácia s abstraktnými pojmami, logické argumentovanie, hľadanie riešiteľských
stratégií),
 všestranný osobnostný a kultúrny rozvoj
(sebavedomie a sebaovládanie, možnosť
ďalšieho vzdelávania, chápanie príčinných súvislostí, hodnotové zázemie, civilizačné tendencie, humánne a demokratické postupy).
Naznačme aj uznávané profesionálne kompetencie učiteľa matematiky:
 kvalitné odborné vedomosti a zručnosti
z rôznych matematických disciplín,
 užitočné
pedagogicko-psychologické
schopnosti a zbehlosti v prístupe k žiakom,
 osvedčené diagnostické predpoklady
a diskrétne poznanie žiakov,
 perfektná znalosť učebných osnov a konkrétnych didaktických postupov,
 pohotová zručnosť vo vedení a v riadení
rozvíjajúceho vyučovania v matematických činnostiach,
 vnímavá spolupráca pri znovuobjavovaní
matematických poznatkov,
 kladný vzťah k rozvoju ľudskej osobnosti
matematickou kultúrou.
Učiť možno predovšetkým skúsenosťami, na základe činností, na základe práce (F.
Kuřina).
(dmj)
(Dokončenie kapitoly v budúcom čísle.)
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Nebuďme až takí vážni...
‒‒ Rada by som vedela, čo ženy videli
na mužoch predtým...
‒‒ Kedy predtým?
‒‒ No, keď ešte neboli peniaze...
___________________________________

DEDKO A VNUK
Dedko si na staré kolená kúpil
počítač a trochu sa naučil pracovať
s e-mailami. Raz si prečítal jeden
od svojho pätnásťročného vnuka
Miška:

NEMÔŽE
‒‒ Jano, poď so mnou do lesa na drevo!
‒‒ Nemôžem, nemám tu sekeru.
‒‒ Tak poď do krčmy.
‒‒ Nemôžem. Tam mám sekeru!
___________________________________

V KRČME
Do krčmy vkročí chlapík, ktorý má
okolo krku krajčírsky meter.
‒‒ Pane, vy ste krajčír? – pýta sa
krčmár.
‒‒ Ale nie. To mi len žena nakázala,
aby som pil s mierou.
___________________________________

UŽITOČNÉ
POZNATKY
‒‒ Je krásne vedieť, že niekomu chýbaš.
Ja to poznám. Keď niekam prídem,
vždy mi vravia: Už len ty si tu
chýbala...
‒‒ Keď mu povieš zabudni na to, on na
to fakt zabudne! Fascinujúce!
‒‒ Niektoré priateľstvá sú veľmi zlé pre
pečeň.
‒‒ Keď si dá žena raz za mesiac viac
vína a poriadne si poplače, nie je to
slabosť. Je to reštart!
‒‒ Je úplne jedno, koľkokrát had
vymení kožu, vždy to bude had.
‒‒ Ak mu vadí tvoje „kde si?“, „s kým
si?“, „čo robíš?“, nech si nájde
niekoho, komu bude ukradnutý.
‒‒ Čo je ten zostatkový alkohol? Lebo
mne väčšinou nič nezostane.
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‒‒ Stále sa vraví, koľko ľudí zomrelo
pre alkohol... Napadlo však niekedy
niekoho, koľko ľudí sa vďaka nemu
narodilo?
‒‒ Aby sme sa vyspali do krásy,
potrebujeme si dopriať aspoň osem
hodín spánku... Deväť, pokiaľ si
škaredá...
‒‒ Niektorí ľudia potrebujú občas
potľapkať... Najlepšie panvicou po
hlave.
‒‒ Bolo by krásne, keby boli v nebi
návštevné hodiny... Toľko ľudí by
som chcela znovu objať.
___________________________________

FILOZOFICKÁ
OTÁZKA
Dve kamarátky sa rozprávajú:

‒‒ Ahoj, dedko, si v poriadku? Je fajn,
že si môžeme posielať e-maily.
Nemusím chodiť k Tebe domov,
aby som vedel, čo máš nové! Pokiaľ
ide o moje vreckové, môžeš mi ho
poslať na môj nový účet s IBAN
SK10 0000 0000 0012 3456. Je to
ľahké, však? Tvoj milujúci vnuk
Miško.
Dedko trochu popremýšľal
a odpovedal:
‒‒ Drahý Miško, u mňa je všetko
v poriadku. Kúpil som si od
kamaráta starý skener. Naskenoval
som na ňom päťdesiateurovku,
ktorú Ti posielam v prílohe. Keď
budeš mať trochu času, môžeš si
prísť vyzdvihnúť originál. Tvoj
milujúci virtuálny dedko.
___________________________________

DOVTEDY SA VRÁTI
Žena kričí na muža:
‒‒ Zasa ideš do krčmy?
‒‒ No a?

Nebuďme až takí vážni...
‒‒ Pozajtra platím nájomné!
‒‒ Dovtedy budem doma!
___________________________________

PARALELA
V ZOO sa malý Miško zastaví pri
slonoch a pozorne si ich obzerá.
Potom vraví otcovi:
‒‒ Len mi nezačni navrávať, ocko, že
ten slon si tiež umýva uši...
___________________________________

NEVYLIEČITEĽNE
CHORÝ
Lekár na prehliadke vraví Mišovi:
‒‒ Pane, uzdravíte sa, len keď
prestanete absolútne piť!
‒‒ To mi chcete akože naznačiť, že som
nevyliečiteľne chorý?
___________________________________

VYČÍTAVÁ
Žena vyčíta svojmu mužovi:
‒‒ Každý deň chodíš domov opitý. A čo
ja a čo deti?
‒‒ Ty si sa celkom zbláznila! Ozaj
chceš, aby sme pili všetci?
___________________________________

KRÁSA
SLOVENČINY
‒‒ Jednu fľašu sme vypili do jednej,
do tretej pol druhej a do štvrtej
trištvrte tretej.
___________________________________

povedal, poddôstojník sa rozhneval
a okríkol ho:
‒‒ Tie diabolské dlhé maďarské
priezviská! Tri nové by sa z nich
dali urobiť!

Pruský kráľ Fridrich Veľký udelil
raz v časoch mieru jednému
dôstojníkovi príležitostnú medailu.
Ten však vyhlásil, že by radšej prijal
vyznamenanie za hrdinstvo v boji.
‒‒ Len si ho zaveste na hruď, vy somár,
– osopil sa naňho kráľ Fridrich, –
vari si len nemyslíte, že kvôli vám
teraz vyhlásim vojnu?!

Po bitke pri Lipsku roku 1813
povýšil rakúsky cisár František II.
svojho ministra do kniežacieho
stavu. Na druhý deň sa ho spýtal
komorník:
‒‒ Oblečie si dnes vaša výsosť ten istý
oblek, ktorý mala na sebe včera
vaša excelencia?

Americký spisovateľ William
Faulkner sa raz vyslovil o povahe
ľudí:
‒‒ Spoľahnúť sa možno jedine na zlých
ľudí! Tí sa totiž nikdy nezmenia.

Bratislavskí pekári sa roku 1792
rozhodli, že budú piecť menšie
žemle. O niekoľko dní sa na scéne

mestského divadla zjavil populárny
herec Wachsmann a na fraku mal
namiesto gombičiek žemle. Na
druhý deň pekári naňho podali
žalobu pre urážku cechu a mestský
súd Wachsmanna odsúdil na dva
dni väzenia. Keď sa Wachsmann
opäť vrátil na scénu, ktosi počas
predstavenia skríkol:
‒‒ Pán Wachsmann, boli ste vo väzení
hladný?
‒‒ Ale kdeže! – odvetil s vážnou tvárou
Wachsmann. – Našťastie sa do mňa
zaľúbila dcéra väzenského dozorcu
a každé ráno mi podala cez kľúčovú
dierku tri bratislavské žemle!
Bratislavskí pekári herca radšej
viac neprovokovali a vrátili sa
k normálnej veľkosti svojich
výrobkov.

Hudobný skladateľ Johannes
Brahms pri svojej návšteve
Bratislavy roku 1867 zašiel večer
s priateľom do hostinca U zlatej
husi. Hostinský ich privítal, usadil
a začali sa rozprávať. Keď sa
vypytoval na želanie vzácnych hostí,
začal vychvaľovať poklady svojej
pivnice.
‒‒ Máme, majstre, niekoľko fliaš
vynikajúceho vínka! To je niečo,
poviem vám, hotový Brahms medzi
vínami!
‒‒ Viete, pán hostinský, ja mám veľmi
chúlostivý jazyk. Prineste mi radšej
fľašu Beethovena!

ANEKDOTY
O SLÁVNYCH
Slávny výrobca automobilov Henry
Ford vypísal svojho času súťaž
o najlepšiu odpoveď na otázku, čím
prispel automobilizmus k zlepšeniu
mravného a spoločenského života
ľudí. Prvú cenu získal starší občan,
ktorý mal ešte v živej pamäti
obdobie bez áut. Napísal: – Od čias,
keď sa rozšírili v našej krajine autá,
podstatne klesli krádeže koní!

Roku 1918 sa vybral kultúrny
pracovník Gašpar Fejérpataky
Belopotocký na vandrovku
do Viedne. Keď prišiel na
hranicu, musel dať policajnému
poddôstojníkovi v strážnom domci
svoj pas. Policajt sa ho opýtal na
meno, a keď mu ho Fejérpataky
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Bolia vás kĺby?
Ak máte dnu, užívať lieky nestačí. Základom je strava s minimálnym obsahom purínov.
Bežný dospelý človek skonzumuje denne 600
až 1 000 miligramov purínov. Pacienti s dnou
majú povolené maximum 100 až 150 miligramov. Túto normu naplníte napríklad v 100 gramoch vyprážaného rezňa. Rovnakým množstvom pečienky ju dvojnásobne prekročíte.
No dobrôt sa nemusíte vzdať úplne. Drobné
množstvá sú povolené. Puríny z rastlinných
zdrojov sa podľa dlhoročných štúdií dokonca
zdajú neškodné.
Puríny obsahujú aj strukoviny, špargľa,
špenát, karfiol, šampiňóny, kukurica, sója,
brokolica, paprika, listový šalát či cibuľa. Ich
množstvo je však nízke na to, aby zásadným
spôsobom ovplyvnilo hladinu kyseliny močovej v organizme, vravia reumatológovia.
Pri zaradení malej zeleninovej porcie prevážia
zdravotné výhody nad rizikami.

Čo teda konzumovať
a čo nie?
 Nie: červené mäso, divina, vnútornosti,
údeniny, morské živočíchy, ryby, najmä
nie šproty a sardinky z konzervy, droždie,
mäsový vývar, instantné bujóny a omáčky,
zmes korení, kakao, pivo, ťažké víno, destiláty, nealkoholické nápoje s fruktózovým
sirupom.
 Áno: mlieko a mliečne výrobky, syry, vajcia, obilniny, ryža, zemiaky, olej, bravčová
masť, rastlinné tuky, ovocie (broskyne,
nektárinky, jablká, hrušky, čerešne, maliny,
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jahody, černice, brusnice, slivky, hrušky),
zeler.
 Povolené: káva, čaj, minerálky, cestoviny,
huby, pukance, mrkva, kaleráb, paprika,
uhorka, cuketa.

 Desiata: celozrnný chlieb s mrkvovo-medovou penou
 Obed: polievka gaspacho z rajčín, papriky,
uhorky, cesnaku a byliniek, syrovo-šampiňónové rizoto s pórom a poľným šalátom
 Olovrant: višňový koláč so smotanou
 Večera: morčací šalát s jablkami, pomarančom a rukolou s orechovou posýpkou

Príklad trojdňovej kúry

3. deň

Ingrediencie do hlavných jedál rátajte na pol
až celé šálky, aby ste mali istotu, že neprekročíte denný limit purínov.

 Raňajky: jahodové smoothie s banánom
a mliekom
 Desiata: hrianka s cuketovým šalátom,
cviklou, jarnou cibuľkou, so žeruchou,
s púpavou a bielym jogurtom
 Obed: čerešňová polievka s varenými
jablkami a citrónovou šťavou, zapekané
zemiaky na rozmaríne s koreňovou zeleninou, cesnakom a tofu
 Olovrant: placky z ovsených vločiek, zo
smotany, špenátu, z vajec, tvrdého syra
a cesnaku
 Večera: palacinky s dusenou šunkou,
bryndzou a pažítkou

1. deň
 Raňajky: hrianka so syrovo-avokádovou
nátierkou
 Desiata: brusnicové smoothie
 Obed: pšenová polievka s mrkvou, so zelerom a s kôprom, pečené kuracie prsia na
masle s cesnakom a feniklom, zemiakovo-hráškové pyré
 Olovrant: hrozienkovo-ryžový puding
s mliekom
 Večera: cestoviny s parmezánom a provensalskými bylinkami, bazalkové pesto
s olivovým olejom

2. deň
 Raňajky: müsli s jablkami, ovsenými
vločkami, datľami a so slnečnicovými
semienkami

Pitný režim
K bežnému príjmu tekutín prirátajte šesť pohárov čistej vody denne, teda spolu minimálne dva a pol litra. Ideálne sú bylinkové čaje
z mäty, prvosienky jarnej, zo šípok, z puškvorca, plavúňa obyčajného, zo stavikrvu, z prasličky či myšieho chvosta.
Zdroj: zdravie.sk
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Mozog je taktiež sval
Možno to neviete, ale mozog sa správa ako sval. Ak ho trénujete, mohutnie, silnie,
rozvíja sa, naberá na objeme. Ak ho nepoužívate, dochádza k jeho atrofii, sprevádzanej poklesom kapacity a zabúdaním.
Máte na jazyku slovo, na ktoré sa snažíte rozpomenúť, no stále sa vám to nedarí? Zabúdate stále viac a viac? Bez poznámok vo svojom
diári si už pomaly neviete vybaviť, aký je dnes
deň a čo máte urobiť o dva dni? Niekde ste si
položili okuliare a teraz ich neviete nájsť? Stáva sa vám to stále častejšie? Zlenivené mozgové bunky dávajú vedieť o atrofii práve týmto
spôsobom. Je to upozornenie pre každého –
treba okamžite zvýšiť tréningové dávky.
Časti mozgu, ktoré nie sú dostatočne používané, sa jednoducho scvrkávajú ako
vysúšajúce jabĺčko. Tento proces nastupuje už
po prvej štvrtine života človeka. Dovtedy sa
mozog ešte stále formuje, dotvára, rastie.
Potom ho však treba udržiavať v permanentnej kondícii.
Kto vykonáva jednotvárnu, monotónnu automatickú prácu,
pri ktorej netreba zapájať
mozog, môže očakávať pokles
IQ až o 20 bodov.
Väčšina ľudí dneška so svojím mozgom
veľmi hazarduje, chýba nám hygiena tohto
orgánu. Aj príliš veľká záťaž mozgu však prináša nebezpečenstvá a riziká. Nie je veľa ľudí,
ktorí by si uvedomovali, že na to, aby sa dožili v dobrej kondícii vysokého veku, nestačí len
fyzická aktivita a zdravá výživa, ale cvičenie
potrebuje aj sivá mozgová kôra. Kto viac premýšľa, dlhšie žije, tvrdia neurológovia. A asi
je to pravda. Ten, kto duševne nestarne, žije
spravidla dlhšie. Ba ľahšie sa aj uzdravuje.
Aj keď sa v školách už nepreferuje učenie spamäti, žiaci sa predsa len nezaobídu bez
toho, aby ovládali základné poučky, vzorce,
údaje, vybrané slová atď. Naučiť naspamäť sa
treba aj báseň, pieseň či citát. Bez využívania
pamäti si školu nevieme predstaviť.
To sivé univerzum, ktorému vďačíme za
svoju schopnosť myslieť a ktoré sa nachádza
medzi našimi ušami zhruba pol metra nad naším pásom, spotrebuje asi pätinu našej telesnej energie. Preto musí byť dobre živené, aby
dokázalo produkovať čo najlepšie myšlienky
a duchovné hodnoty či správne rozhodnutia.
Výkonnosť mozgu nie je v priebehu dňa
na rovnakej úrovni, mení sa v závislosti od viacerých faktorov. Po výdatnom obede naša

koncentrácia klesá až o 20 %. Naše mozgové
bunky by preto uvítali, ak by sme konzumovali menšie, ale výdatnejšie dávky jedla. Mozgovú činnosť podporujú aj správne vybrané
potraviny. Ak chcete byť bdelí, voľte si jedlo
bohaté na proteíny. Ak si chcete dobre pospať, doprajte si cukry.
Namiesto liekov treba kvôli lepšej výkonnosti používať vhodné potraviny. Každá potravina
má vplyv aj na výkonnosť mozgu.
Cukor spôsobuje pokles jeho výkonnosti, únavu
a pocit slabosti. Dob-

 Banány podporujú sústredenie, tvorivé
myslenie, duševnú čulosť.
 Sója pomáha rýchlejšie prenášať informácie v mozgu a podporuje pamäť.

Jednoduché cviky
na koncentráciu
 Skúste zaspievať celú pieseň, ktorá vás
prvá napadne. Spomeňte si, kedy ste ju
prvýkrát počuli.
 Skúste pozerať televízne programy s vy
pnutým zvukom a snažte sa pochopiť dianie na obrazovke. Podporuje to fantáziu
a predstavivosť.
� Denne sa snažte riešiť hlavolamy,
hádanky, rébusy. Podporuje to
schopnosť premýšľať.
� Veľa počítajte z hlavy, spočítajte si položky
na nákupnom lístku bez
kalkulačky.

Mozgový
džoging
podľa Katza



ré nie je ani konzumovať veľa kávy, lebo účinok
sa už nezvýši. Káva má krátkodobý povzbudzujúci účinok zhruba na 90 minút, čokoládová tyčinka na 20 minút. Potom hladina energie znova
klesne až pod predchádzajúcu úroveň. Činnosť
mozgu podporuje rybí, ľanový, repkový a sójový tuk, ale napríklad aj tuk v matkinom mliečku.
Dojčením matky zvyšujú IQ svojich detí.

Čo dokáže naštartovať
mozog ma vyššie obrátky?
 Pri učení sa vecí naspamäť pomáha mrkva.
 Ananás pomáha naučiť sa dlhšie texty
spamäti.
 Avokádo dodáva energiu krátkodobej
pamäti.
 Ovocím manažérov (ale aj učiteľov) sú jahody, ktoré pomáhajú odbúrať stres.
 Čučoriedky pomáhajú dobre prekrviť
mozog.
 Cibuľa zabezpečuje lepšie zásobovanie
mozgu kyslíkom.
 Orechy pomáhajú dlhodobo udržiavať
pozornosť.













� Pri prebudení si doprajte príjemný čuchový
vnem, majte na nočnom stolíku fľaštičku s príjemnou vôňou.
 Ráno sa umyte so zatvorenými očami, nahmatajte mydlo, uterák, naučte sa
vnímať priestor cez svoju pamäť.
Preciťujte všetky vône, ktoré zachytíte.
Skúste robiť všetko ľavou rukou, učešte
sa, umyte si zuby, ohoľte sa.
Snažte sa otvoriť auto poslepiačky, poslepiačky nájdite v taške kľúče. V autobuse zavrite oči a podľa zvukov sa snažte
uhádnuť, kde sa práve nachádzate.
Zmeňte svoju pravidelnú trasu do práce.
V kancelárii si postavte niektoré veci hore
nohami – hodiny, kalendár, fotky...
Zmeňte poradie úkonov, ktoré robievate
pravidelne.
Kúpte si niečo, čo ste nikdy nejedli, vychutnávajte nové chute.
Pozorujte život na ulici so zapchatými
ušami. Skúste dešifrovať, o čom sa ľudia
okolo vás zhovárajú.
Sadnite si za stôl na iné miesto, ako sedávate obvykle.
Na prechádzke si všímajte rastliny, zvieratá pozornejšie ako inokedy.
Prežite svoju dovolenku inak ako
zvyčajne.
Skúste pozornejšie sledovať svet okolo
seba i tváre ľudí, s ktorými sa dlhšie stretávate, objavujte nové.
Podľa domácej tlače spracoval:
(lupa)

RODINA
a ŠKOLA
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