
Epilóg 

 

Mal som veľa učiteľov, ktorí nás učili veci idúce jedným uchom dnu a druhým von.  

Ale len málo takých, ktorí vo mne vytvorili niečo nové, nový postoj, nový klad.  

Myslím, že do značnej miery som len nesignovaným dielom svojej učiteľky.  

Aká nesmrteľná sila spočíva v rukách takého človeka.  
 

John Steinbeck o učiteľke, ktorá ovplyvnila jeho život. 

 

Patrím k zakladateľskej generácii učiteľov na Ekonomickej fakulte UMB. Mojimi 

„rukami“ prešlo vyše 3000 študentov cestovného ruchu a o každom z nich mám uloženú 

poznámku zo skúšok, ktorých vykonali bezmála 19 000. 

Pedagóg je na očiach svojich študentov nielen v posluchárni, ale aj na katedre a mimo 

nej. Každý deň nás vnímajú desiatky párov očí a uší našich študentov, ktorí majú dušu i srdce, 

svoje túžby, želania a sny. Akí sú naši študenti? Predovšetkým chcú mať veľa voľného času, 

lebo je množstvo príťažlivých vecí, ktoré chcú spoznať. Patrí to k veku. Pre študentov je čas 

strávený v posluchárni len asi tretinou času, ktorý majú venovať štúdiu. Musia sa priebežne 

pripravovať na cvičenia a semináre, písať seminárne práce a niekedy aj priložiť ruku k práci 

na fakulte alebo mimo nej. Súčasne majú ambície mať veľa peňazí, vlastniť auto, zariadiť si 

vlastný byt, snívajú o výhodnom pracovnom mieste, chcú byť úspešní pri hľadaní životného 

partnera, partnerky, i vo svojom budúcom povolaní. Uvedomujeme si ich optiku videnia 

vlastnej budúcnosti, sveta a napokon aj nás v ňom?  

Názory študentov na svojich pedagógov sa zvyčajne dozvieme v dopravných 

prostriedkoch, na zastávkach trolejbusu, keď si rozprávajú svoje zážitky, náležite prifarbené 

a zveličené. Sme v nich ešte ideálom múdrosti, dobra, spravodlivosti a ľudskosti? Sme 

vzorom v prístupe k práci a povinnostiam, k obliekaniu a galantnosti? Existujú ešte ideálni 

pedagógovia, ktorí dodržiavajú isté etické zásady? Je správanie sa pedagógov pre svojich 

študentov akceptovateľné a hodné napodobňovania? Aké hodnoty si okrem vedomostí môžu 

študenti odniesť zo štúdií, keď sami prežívajú hodnotovú krízu ako rozpor medzi tým, čo sa 

odohráva v spoločnosti, doma a na fakulte? V atmosfére morálneho marazmu, v ktorom sa 

nachádzame, nie je možné sa nielen dobre orientovať, ale ani učiť o dobre,  pravde, 

spravodlivosti, tieto kvality a hodnoty vyznávať a byť v ich napĺňaní vzorom pre svojich 

študentov, a tak zanechať stopu v ich vedomí. Zanechať po sebe čosi, čo nás bude pripomínať, 

čo ich obohatí, pomôže im žiť krajší život. Dokedy pretrvajú tieto stopy? Napriek tomu však 

študenti s odstupom času spomínajú na svojich pedagógov. Ak absolventi spomínajú na 

pedagógov v dobrom, potom splnili svoje poslanie, t.j. to, čo od nich očakávala spoločnosť 

i študenti. Dali svojim študentom kapitál, s ktorým treba ďalej dobre narábať. Publikácia 

Svedectvá o čase, ktorú starostlivo spracovala PaedDr. Slavomíra Očenášová, PhD., 

sprostredkúva názory absolventov rôznych období, ktorí študovali na fakultách Univerzity 

Mateja Bela. Za slová uznania i kritiky sme im vďační. Sú motorom, ktorý nás poháňa 

dopredu. 

Ako žiak, študent a neskôr pedagóg si uvedomujem, že, možno viac ako iní, 

pedagógovia cítia svoje povinnosti a svoju zodpovednosť, na svoje zdokonaľovanie 

vynakladajú úsilie bez toho, aby ľutovali sily, prostriedky a čas, aby zvyšovali svoju 

odbornosť a profesionalitu. Sú a zostanú nositeľmi vzdelanosti. Najvýznamnejším poslaním 

pedagóga na vysokej škole je viesť študentov k tvorivosti a radosti z poznávania. 

Celý profesionálny život sa učím. Veľa som sa naučil od svojich učiteľov a vo svojom 

konaní kopírujem niektorého z nich, okrem iného aj to, ako učiť. V mnohom sú mi príkladom 

moji kolegovia, i tí mladší. Najviac sa však učím od svojich študentov, lebo sa prispôsobujem 

ich poznaniu, skúsenostiam i ambíciám. Hľadám pritom sám seba ako vedca i učiteľa.  



Nikdy však nezľavujem zo svojich nárokov, ktoré mi diktuje moje poslanie bádať, 

učiť a naučiť a zároveň prax, pre ktorú pripravujem absolventov, lebo prax je kritériom 

poznania. 

 

prof. Ing. Marian Gúčik, PhD. 

 

 


