
komunikácia s orgánmi štátnej 
správy a školskej samosprávy a 
hlavne rozhodovanie o zásad-
ných i bežných problémoch. 
Jednoducho z pohľadu uči-
teľského sa stal pohľad skôr 
úradnícky.

FON: Čo Vás motivovalo uchá-
dzať sa o post riaditeľa školy?

Riaditeľ: Bola to súhra niekoľ-
kých okolností. V prvom rade 
odišiel do dôchodku vtedajší 
riaditeľ školy Karol Alfoldi, 
zmenil sa zriaďovateľ školy i 
spôsob výberu riaditeľov škôl. 
Najdôležitejšie pre mňa však 
bolo to, že som mal veľkú 
podporu učiteľov, nepedago-
gických zamestnancov školy, 
rodičov a žiakov. Tak som sa 
rozhodol kandidovať, bol som 
zvolený a svoje rozhodnutie 
som doposiaľ neoľutoval.

FON: Akým smerom sa podľa 
Vás posunulo školstvo počas 
Vášho pôsobenia vo funkcii?

Riaditeľ: V niektorých oblas-
tiach je jasný posun dobrým 
smerom – učitelia majú mož-
nosť ďalšieho vzdelávania sa 

a mnohí z nich takto získané 
poznatky aplikujú do edukač-
ného procesu, sú veľké mož-
nosti zapájania sa do projektov 
– aj medzinárodných, vzdelá-
vanie sa už realizuje aj mimo 
školských lavíc, školy sú dobre 
vybavené informačno-ko-
munikačnými technológiami 
a učebnými pomôckami pre 
odborné predmety. Viac je však 
oblastí, kde vidím nedostatky 
– príliš časté a nesystémové 
zmeny školskej legislatívy, spô-
sob financovania škôl, nadmer-
ná administratíva, nedostatok 
učebníc predovšetkým pre od-
borné predmety, nedokonalé 
dvojkolové prijímacie konanie, 
komplikovaný spôsob matu-
ritných skúšok a ešte by som 
mohol pokračovať ďalej.

FON: Vieme, že školstvo otvá-
ra čoraz viac možností, ale čo 
veci, ktoré tu boli a teraz nie 
sú?

Riaditeľ: Začal by som tým, 
čo tu predtým  nebolo a te-
raz je. Mobily a sociálne siete. 
Iste, majú svoje výhody, ale v 
školskom prostredí ich vnímam 
skôr negatívne. Ich častým 
používaním sa stráca priama, 
osobná komunikácia. Práve pre 
osobný kontakt počas prestá-
vok prechádzam chodbami 
školy, aby som „prehodil“ pár 
slov alebo aspoň pozdrav so 
študentmi. Niektorí majú v 
rukách zošit či učebnicu, iní 
desiatu, ale väčšina má mo-
bil. Pričasté používanie týchto 
technológií vedie mnohých 

FON: Ako veľmi sa zmenil 
Váš pohľad na školu, keď ste 
presedlali z miesta učiteľa na 
post riaditeľa školy?

Riaditeľ: Zásadne. Toto jedno 
slovíčko však skrýva množstvo 
zmien. Ako učiteľ som  mal 
povinnosť učiť a organizovať 
mimovyučovacie aktivity so 
študentmi. Ako triednemu 
učiteľovi mi pribudli, pre mňa 
milé „starosti“: viesť a vycho-
vávať moje študentky (teraz 
som si uvedomil, že v žiadnej z 
troch mojich tried som nemal 
chlapcov) a komunikovať s ich 
rodičmi či vychovávateľkami v 
internáte. Na všetko bol do-
statok času, žiadny stres. Keď 
som sa stal riaditeľom školy, už 
to nebolo iba o učení, žiakoch 
a ich rodičoch. Do mojich 
kompetencií pribudla zodpo-
vednosť za pedagogických 
zamestnancov a technicko-
-hospodárskych pracovníkov 
školy, za materiálne zabezpe-
čenie vyučovacieho procesu 
a prevádzku budovy školy, 

Milý, usmievavý, skromný a nesmierne usilovný. Vždy zavalený prá-
cou a zatvorený vo svojej maličkej riaditeľni, do ktorej má každý dvere 
otvorené, a to nie preto, aby karhal „na koberčeku“, ale preto, lebo si 
napriek pracovnej vyťaženosti vie nájsť čas pre každého, učiteľa či 
žiaka, aby si ho vypočul, pomohol, poradil. Človek veľmi ohľaduplný, 
tolerantný, empatický, s láskyplným pohľadom a milým úsmevom. 
Empatický pedagóg, ktorý rozumie problémom dospievajúcich 
študentov a vie ich zasvätiť do tajov matematiky, skvelý kolega, ktorý 
vždy pomôže i poradí a v neposlednom rade nesmierne ľudský  a 
spravodlivý šéf, ktorý vytvára príjemné pracovné prostredie a svojou 
kreativitou i nadšením pre prácu dokáže mnohých „nakaziť“. O kom je 
reč? Hovoríme o našom pánovi riaditeľovi Mgr. Miroslavovi Bednárovi, 
ktorý na Strednej zdravotníckej škole pôsobí viac ako 30 rokov a vo 
funkcii riaditeľa školy je od roku 2003. V júni 2018 opätovne obhájil 
post riaditeľa školy a začal tak svoju činnosť už vo štvrtom funkčnom 
období. Aké sú jeho plány, to sa dočítate v nasledujúcom rozhovore.
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ROZHOVOR S ...

Znamenie: baran

Rodinný stav: ženatý, dve deti

Typická vlastnosť: úprimný 

optimista

Obľúbená činnosť: šport, relax

Obľúbené jedlo: citrón


