
V minulosti bolo menej lákadiel

Pre svoj rozhovor som si vybrala u ite a, ktorý na škole vyvoláva mnoho emócii. Niektoríč ľ  
ho milujú, iní zase nenávidia. Vyu uje v našej triede až tri odborné predmety, trávime sč  

ním až 5 hodín týždenne a mnohí ho preto berú viac ako kamaráta než profesora. Dokáže  
so žiakmi vtipkova  a jeho príhody sná  pozná už každý študent tejto školy. Štefan Klinga.ť ď

MO: Ako ste sa dostali k u eniu?č

ŠK: (úsmev) Presne k učeniu som sa dostal 
tak, že som mal konflikt v predchádzajúcom 
zamestnaní a hľadal som novú prácu a na 
tejto škole bolo voľné miesto, tak som si 
povedal, že to vyskúšam.

MO: U íte pedagogiku - myslíte si, žeč  
dnešní študenti majú predpoklady na to, 
aby sa stali dobrými pedagógmi?

ŠK: Áno, aj keď sa to nezdá, aj dnešný 
mladý človek, keď chce, tak má 
predpoklady na to, byť veľmi dobrý 
pedagóg. Aj na tejto škole sú tvoriví a 
snaživí ľudia a majú na to, stať sa dobrými 
pedagógmi a aj pre toto mám rád povolanie, 
ktoré robím, pretože som stretol a spoznal 
veľmi veľa zaujímavých a talentovaných 
ľudí. (úsmev)

MO: Ako by ste porovnali školstvo za 
režimu a teraz?

ŠK: Za socializmu bola prísnejšia disciplína 
- keď si spravil závažnejší priestupok, tak to 
šlo s tebou po celý život, nedostal si sa na 
vysokú školu napríklad. A hlavne -  bolo 
menej lákadiel - ľudia sa vedeli zabaviť 
sami, boli tvorivejší - bez počítačov, 
televízorov, sociálnych sietí.

MO: A na záver - o Vám chýba vč  
dnešnom školskom systéme alebo o byč  
ste zmenili?

ŠK: Najväčším problémom tohto školského 
systému sú peniaze - školy nemajú 
prostriedky a na to, aby dostali podporu od 
štátu musia naberať viac žiakov, aj keď tí 
konkrétni žiaci nemajú záujem o toto 
zameranie. A tak namiesto kvalitnej školy s 
talentovanými žiakmi je škola veľká, 
preplnená a plná ľudí, ktorí sa o ňu vôbec 
nezaujímajú.

 
(mo)


