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Noviny troch generácií4

? Niekde som pri tvojom 
mene našla uvedené, že 
si didaktik. 

Ja som sa aj bránil voči tomuto 
označeniu, lebo sa cítim len 
ako učiteľ. A nie „len“. Ja som 
hrdý na to. Napriek tomu, že už 
neučím v klasickej škole, stále sa 
považujem za učiteľa.
 

? Pochádzaš z učiteľskej 
rodiny. Bol to teda auto-
matický výber? 

Ešte na základke vo Veľkých 
Bieliciach som vôbec nevedel, 
čo bude z Miloša v budúcnosti. 
Neskôr na gymnáziu ma mama 
tlačila na právo, otec chcel zo 
mňa doktora. Mne nechutilo 
ani jedno. Pravdupovediac moc 
nechceli, aby som išiel za učite-
ľa, asi aj kvôli výplate... Vedeli, 
o čo ide. Ja som sa nepoučil a od 
mamy som prebral matematiku, 
od otca geografiu, ale dodnes 
neľutujem. Teraz sa môžem 
profesionálne baviť aj s jedným 
aj s druhým.  

? Mínusy tohto povolania 
si mal sprostredkované 
z prvej ruky, napriek 

tomu si do toho šiel. Prečo?
Lebo každý jeden deň, keď 
chodíš do triedy, môžeš sledovať 
to, čo asi pochopia len rodičia 
- vidíš, ako zo dňa na deň deti 
rastú. Nemyslím len fyzicky, ale 
ako naberajú skúsenosti, zruč-
nosti, vedomosti. S triedou sa dá 
krásne pracovať, vymýšľať. Je to 
ten istý kolektív, tie isté osob-
nosti, ale raz sú tie deti šťastné, 
inokedy nahnevané, zaľúbené, 
potrebujú sa vyrozprávať... 
Tam sa rieši strááášne veľa vecí 
a každá hodina prináša niečo 
nové, nepredvídateľné. A to je 
na tom krásne. 

? O školstve sa často dis-
kutuje a často s množ-
stvom kritiky. V čom vidíš 

jeho najväčší problém ty?
Sranda na tom je, že my, uči-
telia sami hovoríme o rôznych 
problémoch, ale väčšinou sa to 

skončí pri peniazoch. Je to taký 
začarovaný kruh. Teraz ma budú 
niektorí kolegovia kameňovať, 
no čiastočne si za to môžeme 
aj sami. Napríklad taký status 
učiteľa. Ja som učil 11 rokov 
v Petržalke na základnej škole 
a nemyslím si, že som mal zlý 
status voči deťom či ich rodi-
čom. Vytvoril som si korektný 
vzťah, a keď bol problém, vedeli 
sme sa spojiť, stretnúť, poroz-
právať a riešiť, čo bolo treba. Bol 
som hrdý na to, že v blízkosti 
školy ma poznali, napríklad, keď 
som prišiel do obchodu. Mal 
som však aj kolegov, ktorí zatvo-
rili triedu a tvárili sa anonymne. 
Prečo, keď stretnem rodiča, by 
som sa neporozprával, neposťa-
žoval, nepochválil? Všeobecne 
veľmi málo chválime. Nielen 

v školstve, ale aj ako spoločnosť. 
Aj cez tie „nešťastné“ žiacke 
knižky. Málokedy sa tam objaví 
odkaz – Dnes váš syn makal, 
čo to dalo, úplne som šťastný, 
čo dokázal. Väčšinou tie knižky 
slúžia len na známky a karhanie. 
Zabudli sme chváliť samých 
seba aj deti.

? Ale v triede sa objavujú 
rôzne charaktery...
Nielen charaktery. V rámci 

televízneho projektu Trieda 
9.A som učil 4 mesiace v Haliči 
blízko Lučenca. Prišiel som do 
prostredia, kde som zostal úplne 
paf z toho, v akých skromných 
podmienkach žijú niektoré z 
tamojších detí. Chodili naprí-
klad veľmi skoro ráno do školy, 
lebo trieda bola uprataná a bolo 
tam teplo. Takže riešiť akúsi 
„abstraktnú“ Pytagorovu vetu je 
pre takéto deti len niečo akoby 

pomimo. Pedagóg by mal byť 
nielen majster svojho predmetu, 
ale musí byť pre deti aj ako psy-
chológ, dobrý kamoš, niekedy, 
bohužiaľ, aj náhrada rodičov. 

? Projekt Trieda 9.A 
vysielala RTVS a ty si 
bol v danom programe 

vybraný ako pedagogický 
vzor. Pripravoval si deti na 
Testovanie 9 pred očami 
celého Slovenska. Toto ale 
nebola jediná skúsenosť, 
ktorá je zároveň aj určitým 
ocenením tvojej práce?
Fúha, tak teraz sa môžem začať 
chváliť sám. Najväčším profesi-
onálnym úspechom pre mňa je, 
že som vychoval dve generácie 
svojich žiakov, ktorí ma aj teraz 
volajú sadnúť si a porozprá-

vať sa. To je asi pre každého 
učiteľa najviac. Je ale pravda, 
že keď som po piatich rokoch 
prešiel akýsi cyklus a pocítil 
som jednotvárnosť, začal som 
sledovať stránky učiteľov, ktorí 
machrovali, čo všetko dokážu 
s deťmi. Skúšal som to a zapájal 
sa do projektov, no a vyšli z toho 
aj nejaké celoslovenské víťaz-
stvá. Jednoducho som nechcel, 
aby cieľom mojich hodín bolo 
nadiktovať „veľmi dôležité“ 
poznámky a na druhý deň z toho 
písať písomku.
 

? Spomínal si, že neučíš 
teraz na klasickej škole, 
čomu sa teda venuješ?

Najskôr poviem cestu k tomu, čo 
robím. Keď som sa začal v škole 
opakovať, kúpil som si počítač. 
Bol som počítačový analfabet – 
mal som skúsenosť akurát tak 
z písania diplomovky a občas 

som hrával nejaké hry. Potom 
som začal na počítači všeličo 
skúšať a dostal som sa na určitú 
úroveň. Tvoril som pre žiakov aj 
so žiakmi elektronické mentálne 
mapy, kvízy, edukačné materiály 
a hry. A prišlo mi na um, prečo 
by som toto mal učil len deti, 
keď my učitelia sami máme 
v tejto problematike rezervy. 
Dlhodobým procesom vznikol 
klub petržalských učiteľov mate-
matiky, kam mi chodili aj staršie 
pani učiteľky, ktoré o to mali zá-
ujem. A spoločne sme zisťovali, 
že niektoré veci je oveľa ľahšie 
kresliť na počítači v jednoduchej 
animácii ako na tabuľu. Dnes 
takéto veci nemusíte ani tvoriť, 
sú „tony“ všelijakých zaujíma-
vých materiálov. Už netreba 
s kriedou vymýšľať, ako zrozu-
miteľne ukážem napríklad výšky 
trojuholníkov, lebo už existujú 
aplikácie na to určené, robia ich 
profíci, nadšenci a ja to môžem 
používať. 

? V skratke, uľahčuješ 
učiteľom ich profesijný 
život.

Sám som bol prekvapený, 
ako technológia spríjemňuje 
a osviežuje vyučovanie deťom aj 
mne. Jasná vec, že keď prejdem 
od kriedy k počítačom, strávim 
dlhé hodiny tým, aby som sa 
s ním skamarátil a zistil si 
zdroje, odkiaľ môžem čerpať. To 
je tá prvotná investícia času aj 
energie. Ale v každej komerčnej 
sfére je to tak, že keď chcem na-
predovať, musím do seba inves-
tovať. A vždy je lepšie zbytočne 
nestrácať hodiny času skúšaním 
osamote, ale keď ti niekto ukáže 
už vychodené cestičky. No a túto 
moju činnosť si všimlo viacero 
ľudí, až som skončil v EDULA-
Be, kde takejto činnosti venujem 
takmer všetku svoju energiu.

? Mimochodom, viem, že 
neziskovka EDULAB fun-
guje aj v Českej republi-

ke. To sme prevzali od nich? 
Naopak, oni vznikli po nás. 
Na základe našich skúseností 
a úspechov s informačnými 
technológiami v školách na Slo-
vensku sa naše projekty rozbehli 
aj tam.

? Pekný úspech tímu, 
v ktorom pracuješ. Nad-
šenie pre vec ti nechýba, 

ale stretávaš sa aj s tým, že 
niektorí tieto moderné tech-
nológie nemusia, však? 
Jasné a považujem to za nor-
málne. Najčastejšou výhradou 
voči technológiám v školách 
je fakt, že deťom sa kazia oči 
a že strácajú jemnú motoriku. 
Ale nikto z nás nehovorí, ani 
nikoho nepresviedča, že musíte 
šesť vyučovacích hodín hľadieť 
na monitor, lebo deti sa naozaj 
unavia a to je kontraproduktív-
ne. Ale aj preto sme učitelia, aby 
sme odhadli, koľko času budem 
používať tú ktorú aplikáciu a v 
ktorej časti hodiny. Moderne 
učím nie vtedy, keď používam 
len technológiu, ale vtedy, keď 
som v triede nenápadný a deťom 
len pomáham objavovať a sprí-
stupňovať nové veci. Ďalším 
protiargumentom bývajú finan-
cie. To je taktiež trochu na hlavu 

postavené, lebo je veľa, veľa 
programov, ktoré sa poskytujú 
zadarmo. My tiež v projektoch 
používame veci, ktoré sú učite-
ľom dostupné zdarma.

? Mnoho ľudí má rôzne 
povolania, ale nemajú 
skutočný záujem pra-

covať. V danom zamestnaní 
len prežívajú. V učiteľstve je 
to ale kardinálny problém. 
Čo učitelia naučia, alebo 
nenaučia, sa však prejaví ne-
skôr. To je aj príklad nedávno 
kritizovanej výučby dejepisu 
a občianskej výchovy po 
nástupe Kotlebu. 
Hovorí sa, že na školstvo je kaž-
dý odborník. Každý vyštudoval 
aspoň základnú školu a preto 
vie, ako to v školách chodí. Ale 
málokto s tým dokáže niečo 
urobiť, pomôcť. Je veľa učiteľov, 
ktorí sú šikovní, ale ten prvý 
nápor v školstve, či už fyzický 
alebo psychický, nepreglgnú 
a odídu. Bol som v jednom 
projekte, ktorý bol postavený 
na otvorených hodinách, teda 
na priebeh výučby dozeral akýsi 
mentor, kouč. Ja som si mohol 
vybrať, kto to bude. Zvolil som 
si Pána matematikára Vlada 

Burjana, ktorý školstvu zasvätil 
celý život, má firmu venujúcu 
sa pedagogike a vedie vlastný 
časopis o vzdelávaní, „ťažký“ 
profesionál. Pýtali sa ma, či som 
sa zbláznil. Ale keď som mal tú 
možnosť, prečo by som si nemal 
nastaviť latku čo najvyššie? 
Nemusím ju preskočiť, ale aspoň 
sa budem snažiť dostať sa k nej 
čo najbližšie. Bolo to vtedy po 
projekte v telke a cítil som sa 
veľkou hviezdou, oslovovali ma 
médiá, všetci ma chválili. Pán 
Burjan mi ale pri hodnoteniach 
dával „sakramentsky“ zabrať! 
Keď však prehltneš svoje ego 
a prijmeš spätnú väzbu, je to o 
inom. No a keď som o projekte 
hovoril kolegom, tak sa začali 
sypať otázky typu - Mňa má 
niekto kontrolovať? To si mô-
žem inšpekciu na seba zavolať. 
Na Slovensku je to tak - ja som 
učiteľ, nemá mi do toho kto čo 
rozprávať, baštrngovať. Veď 
napríklad, koľkí učitelia dajú 
svojim deťom aspoň anonymný 
dotazník, čo sa im na hodine 
páči a čo nie?

? No ale tvoje aktivity sú 
dôsledkom toho, že si 
motivovaný. Kam na to 

chodíš? Čo si ty, keď nie si 
učiteľ?
Teraz od leta som manžel. Moja 
Lucka má toho ale oveľa, oveľa 
viac a máme na seba málo času. 
Keď skončím v práci, aj doma sa 
často zabávam na rôznych škol-
ských záležitostiach, momentál-
ne som napríklad doprekladal 
americkú učebnicu matematiky 
v komiksovom spracovaní. 
Ale nebudem machrovať, že 
24 hodín myslím len na deti 
a učiteľov Slovenska. Mám rád 
šport. Volejbal, tiež chodím na 
dunajskú hrádzu na korčule 
a mojou najnovšou záľubou je 
bicykel. Do gymnázia som jazdil 
z Veľkých Bielic na bicykli, 
takže som sa k tomu v podstate 
vrátil. A namotal som sa na 
svoj svadobný dar, šabľu. Je 
pre mňa výzvou naučiť sa s ňou 
narábať. S Luckou sme si dali 
za cieľ navštíviť všetky hrady 
a zrúcaniny Slovenska, v tom 
sme výrazne za polovicou. Takže 
aj „turistikujem“.

? Partizánske malo teraz 
78. narodeniny. Čo ty 
a mesto? Si viac Brati-

slavčan či Partizánčan?
Niekedy to mám tak, že keď 
poviem - idem domov, myslím 
do Bielic na víkend, ale už čoraz 
častejšie je domovom Petržal-
ka. Lucka ma za toto asi doma 
nepochváli. (smiech) Ale ako 
každý, aj ja som pyšný na kraj, 
kde som sa narodil.

 Za rozhovor poďakovala 
 Dana Legeňová
 Zdroj foto: 
 archív respondenta

Miloš Bélik 
:Príďte si vyskúšať, 
aká je to makanica!
Príďte si vyskúšať, 

aká je to makanica!
Kým niektorých nazývajú ´zaklínači hadov´, jeho vyhľadávajú žiaci, študenti aj kolegovia 
z fachu. Posúva hranice – vlastné aj ostatných. Učiteľ Miloš Bélik.   

„Niektorí učitelia chcú byť 
strašne dospelí, ale deťom 
viac vyhovuje, keby boli 
učitelia ako deti.“

Miloš a Lucia na svadobnom obrade, ktorý sa konal toto leto 
v Malých Bieliciach

Miloš Bélik pri prezentovaní nových metód vo vyučovaní, ktoré majú pedagógom uľahčiť 
prácu a deťom zatraktívniť hodinu




