
„Robím prácu, ktorá ma baví“ 
Slávka Šajdíková o štúdiu a práci v školstve. 

 

Skúsená učiteľka biológie a telesnej 

výchovy otvorene odpovedá na otázky 

svojich žiakov, ktoré ich zaujali. Rozpráva 

o súkromnom ale aj pracovnom živote. 

 

Ako ste sa dostali 

k učiteľstvu? 

Moja mama je 

učiteľka, a keď sa nás 

na základnej škole 

pýtali, čím chceme byť, 

poradila mi, aby som 

povedala, že aj ja 

budem učiteľkou. 

Vtedy som ale ešte 

nevedela, že sa ňou 

v budúcnosti naozaj 

stanem.   

Ako ste sa dostali k práci  na pedagogickej 

škole na Bullovej ulici? 

Ja sama som vyštudovala pedagogickú školu 

v Leviciach. Pôvodne som mala nastúpiť na 

základnú školu blízko domu, kde mi ale 

v auguste oznámili, že si to rozmysleli a môj 

úväzok rozdelili medzi iných učiteľov.  Na 

ďalšej škole, kde som mala učiť chlapcov 

telesnú výchovu, ma privítali so slovami: „Už 

ste siedma, nikto ich nechce učiť.“ Takže som 

si rýchlo rozmyslela, či tam nastúpim alebo nie. 

Po príchode domov som si sadla k telefónu 

a vyhľadala najbližšiu pedagogickú školu. 

A tak som sa ocitla na Bullovej. 

 

Aké ste mali pocity po nástupe na Bullovu? 

 

Všetci boli ku mne veľmi milí, dobrí a slušní. Ak 

niečo žiaci na telesnej chceli, nikdy ku mne 

neboli drzí, ale naopak prišli za mnou 

s prosbou, niektorí ma dokonca prosili až          

na kolenách. Nikdy som nemala problémy         

so žiakmi, mám s nimi veľa úsmevných 

zážitkov. 

 

Prečo ste sa rozhodli vyučovať práve telesnú 

výchovu a biológiu? 

Pohybové aktivity ma bavili od začiatku, možno 

aj preto, že sa mi na súťažiach darilo, čo asi 

každého človeka pozitívne motivuje. Obaja 

rodičia nás v aktivitách podporovali, nielen 

v športových ale aj v rôznych olympiádach na 

škole. Najviac som sa venovala hádzanej 

a atletike. 

Pôvodne som si na škole chcela vybrať 

pedagogiku s telesnou, ale túto kombináciu 

neotvárali. Podľa možností kombinácií, ktoré 

otvárali, som si vybrala biológiu, ktorá ma od 

detstva až do súčasnosti baví a zaujíma. 

 

Čo chcete ešte dokázať vo svojej učiteľskej 

kariére? 

Po profesionálnej stránke som si toho zažila už 

veľa, ale teší ma, že dnešné deti ešte stále baví 

telesná a vidím, že aj vy rady cvičíte. Už len, 

aby som mala pevné nervy vydržať do konca 

s vypisovaním žiakom, odpisovaním                       

a vybavovaním veci. 

 

Čo by ste odporučili budúcim učiteľom? 

Treba, aby si každý v živote našiel to, čo ho 

baví, lebo si treba uvedomiť, že väčšina to bude 

robiť po zvyšok života.  

Ďakujeme za rozhovor a prajeme veľa 

príjemne strávených chvíľ so žiakmi.  

 

Adriana Zemanová, Patrícia Jánovská 
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