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08  Rozhovor: Samuel Miško,  
	 riaditeľ	Biskupského	úradu	VD

Východný dištrikt  citlivo vníma historický 
záväzok voči našim predkom, ktorí sa na budovu 
na Baštovej ulici vyzbierali. Je naša morálna po-
vinnosť, aby sme ju zveľadili a dali jej nový obsah. 
Kedysi ju využívali ako konvikt – stravovňu pre 

študentov kolégia, teraz bude slúžiť seniorom. 
Verím tomu, že ELIM bude motiváciou aj pre iné 
cirkevné zbory, ktoré majú  vo vlastníctve nevyu-
žité nehnuteľnosti.
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 Polina Sokolenko 

20		 Príbehy:	Ukrajincov	z Janoškovho	domu

Alexander Buryak: „V čase mieru sme bývali 
v dedine v Čerkaskom kraji. Bol to pokojný život 
– založili sme si ovocný sad, vysadili záhradu 

a venovali sa každodenným činnostiam. No priš-
la vojna a život sa obrátil hore nohami. Z Kyjeva 
k nám prišla na evakuáciu neter s dvoma malole-
tými deťmi. Ponad náš dom niekoľkokrát prelete-
li raketové strely, vojenské lietadlá lietali vo dne 
i v noci. Z obchodov v okrese začali miznúť potra-
viny, celková atmosféra znervóznela a psychické 
napätie bolo badateľné.“ 

21		 Ján	Molčan:	

 „Bojím sa chvíle, keď ostane 
 Lutherov dom prázdny.“ 

22  Príbehy

 Ukrajincov v Partizánskej Ľupči 

24		 Umenie:	Rembrandt	–	Svetlo	a tieň

Rembrandt bol presvedčený kalvinista. Práve 
keď sa zobrazil pri kríži, je v skutočnom cen-
trálnom bode nielen kalvinismu, ale celkovo 
protestantského učenia. Vo svojich obrazoch ho 

zdôraznil aj Lucas Cranach. Kríž je stredobodom 
celého vykupiteľského Božieho konania. Tam sú 
ľudia oslobodení od toho, čoho sa dopustili a čo 
urobili nesprávne. Sú oslobodení od smrti, ktorú 
si skutočne zaslúžili. Umelec často portrétoval 
sám seba – čo nebolo v tej dobe bežné – a to nielen 
v ukážkovej póze, chvíľami pôsobí aj vystrašene, 
niekedy až nemotorne. 
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 Bezdomovec Kornel 
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 Očami srdca, benefičný koncert 
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 Čučoriedkové koláčiky 
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Vyučovanie hodnôt nekončí
Sme v mesiaci jún, kedy na väčšine škôl končí vyučovanie. Som učiteľom, 
tak tento pohľad bude do prostredia školy, kde sú žiaci, učitelia a vstupujú 
sem aj rodičia. Školský rok končí až 31. augusta, ale pre väčšinu je to 30. jún, 
kedy končí vyučovanie. Ešte je, samozrejme, potrebné zvládnuť posledné 
previerky, písomné, ústne a uzavrieť klasifikáciu – aj z pohľadu žiaka, aj 
z pohľadu učiteľa. Je to náročné obdobie, ktoré uzatvára školský rok, druhý 
polrok. Všetci sa snažíme vyvíjať úsilie, ktoré má uzavrieť, ukončiť jedno ob-
dobie. Aj tento školský rok bol ovplyvnený pandémiou ochorenia Covid-19, 
začali sme v septembri 2021 a prezenčné vzdelávanie sa realizovalo do 29. 
novembra 2021, opätovne sme prešli do online priestoru na dištančné vzde-
lávanie. Keďže sme uvedenú formu už realizovali, bol tento prechod celkom 
zvládnutý. Po poklese výskytu ochorenia sa vraciame späť do škôl. 

Keď uzatvárame hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za školský 
rok, tak sa môžeme spýtať, čo nám chýbalo, čo sa nám podarilo a čo nepo-
darilo zvládnuť. Aj keď online aplikácie poskytujú množstvo možností na 
vzdelávanie a určite ich budem využívať v komunikácii, vyučovaní, testova-
ní a zadávaní úloh aj do budúcna.    

Čo z môjho pohľadu chýbalo v tomto školskom roku v škole? Chýbal bez-
prostredný kontakt so žiakmi. Aj počas vyučovacej hodiny, aj počas prestá-
vok, keď je možné hovoriť nielen o poznatkoch, vedeckých faktoch, odbor-
ných informáciách, ale aj o hodnotách a názoroch. Tým nechcem povedať, 
že sa tak nedeje na vyučovacej hodine. Žiaci boli dlhší čas izolovaní v oblasti 
sociálnych kontaktov od svojich spolužiakov, s ktorými si vytárajú väzby, 
diskutujú o postojoch, vytvárajú si názory. Myslím tým bezprostredne 
v triede, na hodine, cez prestávku, na exkurziách, výletoch. Sociálne siete 
to nikdy nenahradia. Mne ako učiteľovi táto forma komunikácie výrazne 
chýbala počas dištančného vyučovania. Odpovedať na otázky po zazvonení, 
začať rozhovor cez prestávku, na chodbe, na exkurzii, výlete, diskusie a roz-
hovory, aj neformálne, so žiakmi sú veľmi dôležité. Tu si myslím, že sa budu-
jú odpovede na hodnotové otázky, momentálne to boli témy, ako sa postaviť 
a zvládnuť osobnostne pandémiu, množstvo informácií, kde hľadať odborné 
odpovede, ako ich sprostredkovať tým, ktorí im neveria. Vojnový konflikt 
na Ukrajine a utečenecká kríza otvorili ďalšiu oblasť, o ktorej je potrebné 
so žiakmi komunikovať a diskutovať. Všetci sme zaplavovaní množstvom 
informácií, kde smerom k žiakom a niekedy aj kolegom je potrebné otvore-
ne zastávať hodnotové postoje k ochrane ľudského života, pomoci blížnemu 
a odsúdeniu vojnového vraždenia agresorom. 

Hodnotové postoje sa neklasifikujú známkou, vytvárajú sa na hodinách, 
ale aj počas prestávok a bezprostredných kontaktov. V sprostredkovaní 
hodnotových postojov školský rok nikdy nekončí, tak verím, že nasledujúci 
školský rok budú mať žiaci, aj učitelia dostatok času na ich formovanie.  

Miroslav Čurlík,  

učiteľ Evanjelického kolegiálneho gymnázia v Prešove
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