
Snažím sa byť vždy sám sebou ...

Vždy usmiaty a pozitívne naladený. Ak ste študentom PaSA , hneď viete, 
o koho ide. Pre školský časopis sme sa na zúbok pozreli a pre vás vyspovedali 
pána profesora Štefana Klingu, profesora pedagogiky, sociológie a psychológie. 
Dozvedeli sme sa o ňom niečo viac než to , že je šťastným manželom, otcom 
a vynikajúcim profesorom, ktorý žije v Bratislave a  učí na Pedagogickej 
a sociálnej akadémií.  

Bolo vaším snom byť 
učiteľom, alebo ste sa 
túžili stať niečím iným ? 

Túžil som byť niečím 
iným. Mojím snom bolo 
byť vrcholový športovec , 
konkrétne futbalista, ale 
lákalo ma byť aj pilotom.

Prečo práve PaSA ? Čo 
Vás zaujalo na tejto 
škole,  aby ste tu začali 
vyučovať ? 

Prečo práve PaSA ? 
Možno to bude aj tým , že 
sám som tu študoval. 
Páči sa mi tu ten 
kreatívny spôsob výučby , 
práca s mladými ľuďmi 
plnými energie a túžby 
niečo tvoriť. 

Čo Vás najviac baví na 
Vašom povolaní ? 

Zatiaľ  ma to baví , 
hlavne tá kreatívna 

komunikácia so žiakmi. 
Mám radosť z toho,  ak 
môžem odovzdať ďalej 
moje skúsenosti , 
vedomosti a iste ma 
poteší,  ak mám pozitívnu 
spätnú väzbu.  Iste ako 
každého pedagóga. A o to 
viac ak viem , že raz budú 
aj naši študenti jednými 
z nás .
So žiakmi sme vždy našli 
spoločnú reč. Snažím sa 
s nimi vyjsť čo najlepšie .

Učíte pedagogiku , 
sociológiu a psychológiu. 
Vedeli by ste si 
predstaviť učiť niečo iné 
? Ak áno, čo by to 
bolo  ? 

Áno, určite si to viem 
predstaviť . Zaujímajú ma 
práce,  pri ktorých 
uplatňujem kreativitu, 
ako napríklad 
konštruovanie niečoho, 
mohla by to byť napríklad 
práca s drevom  alebo 

niečo také. Určite by som 
chcel niečo vyrábať.

A posledná otázka. Máte 
výborný vzťah so 
študentmi , mohli by ste 
dať návod budúcim 
pedagógom ako na to ? 

Som rád, ako sa so žiakmi 
rešpektujeme. Vieme sa 
porozprávať, ale vždy si 
uvedomujeme tú hranicu 
profesor – žiak.  Vieme 
nájsť spoločnú reč 
a dohodnúť sa . Ja sa 
snažím byť vždy sám 
sebou . Myslím , že v tom 
je celý návod. Ak žiak 
vidí,  že aj  vy ste len 
človek a máte nejaké tie 
chyby,  príjmu to určite 
lepšie a nedávajú vám to 
tak najavo, ako keby som 
sa tváril , že som majster 
sveta a nado mňa nie je. 
To by som si mohol 
dovoliť len ako futbalista 
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