Zo Žiliny do Prezidentského
paláca – anketa Zlatý Amos
je definitívne za nami
Pred deviatimi mesiacmi sme podali prihlášku do súťaže
o najobľúbenejšieho učiteľa. So Stanislavom Ďurekom
sme sa v úboroch pretancovali až do finále. Minulý
týždeň sme Bratislavu navštívili ešte raz. V oblekoch.
21.10.2018 / Ján Barčiak

Prezident Andrej Kiska prijal semifinalistov a organizátorov ankety Zlatý Amos 2018. Foto - prezident.sk

S pánom učiteľom Ďurekom stojíme a čakáme na ostatných. Je utorok 16. októbra a
bratislavský vietor o druhej popoludní príjemne pofukuje. Postupne prichádzajú
ďalší učitelia so svojimi žiakmi. Dorazia aj organizátori ankety. Zvítame sa
a spoločne vojdeme kovanou bránou do Grasalkovičovho paláca.
Zatiaľ čo prechádzame cez detektor kovov, naše tašky kontrolujú zamestnanci
protokolu. Ukazujeme im občianske preukazy. Všetko je v poriadku. Veci si
odložíme na prízemí a ešte chvíľku čakáme. Posledné úpravy – narovnať kravatu,
zapnúť sako, skontrolovať vyleštené topánky. Účes vyzerá byť v poriadku.
Protokol nás vedie po kamennom schodisku s pozláteným dreveným lustrom do
hlavnej sály. O naše nohy sa stará luxusný perzský koberec. Pozlátené štuky v tejto
miestnosti si ešte pamätajú, ako sa na ne dívala Mária Terézia. Sklopíme zrak

a pozrieme sa na hodinky. O minútu nás prijme hlava štátu Slovenskej republiky.
Zaznie fanfára a otvoria sa dvere...

Vyskúšali sme si všetko
To, čo nasledovalo ďalej, bolo súčasťou poslednej akcie, ktorú sme absolvovali
v rámci našej účasti v celoslovenskej ankete o najobľúbenejšieho učiteľa alebo
učiteľku Zlatý Amos 2018.
Na úplnom začiatku bolo odhodlanie a snaha mnohých ľudí ísť do niečoho nového
a neznámeho. Hlavne náš nominovaný pán učiteľ Stanislav Ďurek dokázal, že výzvy
mu nerobia problém. Spolu s ním sme počas niekoľkých mesiacov investovali čas
a energiu do vecí, ktoré boli ďaleko nad rámec klasického vyučovania. A keď sme
dostali šancu ukázať sa vo finále ankety pred celým Slovenskom na televíznych
obrazovkách, využili sme ju a vydali zo seba všetko.
Atmosféru súťaže sme priblížili aj v tejto reportáži.
Napriek tomu, že sme nevyhrali, môžeme povedať, že risk nám vyšiel a Zlatý Amos
nás v mnohých veciach obohatil. Naučili sme sa pracovať vo veľkom tíme pod
časovým stresom, využívať svoju kreativitu a nahliadli sme aj do zákulisia veľkého
stroja, ktorý sa nazýva televízia.
Na záver 12. ročníka ankety organizátorov spolu so semifinalistami a vybranými
žiakmi prijal prezident SR Andrej Kiska, ktorý už 4 roky podporuje túto súťaž
a preberá nad ňou záštitu. Naše skúsenosti sa tak rozšírili o absolvovanie
bezpečnostných opatrení a správanie sa podľa prezidentského protokolu.

Najobľúbenejší učitelia roka 2018, Stanislav Ďurek štvrtý sprava. Foto - FB Zlatý Amos Slovenská republika

Školstvo je učiteľ
Prezidentove kroky tlmí koberec. Zastane uprostred a pozerá sa na nás. Z polkruhu,
v ktorom stojíme, vystúpi jedna z organizátoriek ankety Eva Klikáčová a ďakuje za
prijatie: „Sme veľmi radi, že už po niekoľkýkrát tu môžeme byť a predstaviť vám
najobľúbenejších učiteľov, ktorých nominovali ich žiaci.“
Po chvíli sa slova ujme Andrej Kiska. Najprv si spomína na učiteľov, ktorí preňho
niečo znamenali, a zdôrazňuje, že či chceme alebo nie, ľudský faktor je v škole
stále najpotrebnejší a nenahraditeľný: „Školstvo, to je učiteľ. Viem, že dnes sa
často rozprávame o tom, ako by mali byť naše školy vybavené. Nesmieme však
zabúdať na to, že okrem počítačov a interaktívnych tabúľ potrebujú najmä
kvalitných a motivovaných učiteľov.“
Po prezidentovom prejave nasleduje neformálna časť prijatia. Čašníci na
podnosoch prinášajú poháre s džúsom. Ten okamžite mizne v našich vystrašených
a stiahnutých hrdlách. Obratom vraciame prázdne poháre.
Andrej Kiska podíde bližšie a postupne sa zvíta s každým učiteľom. Na mnohé veci
sa pýta, na mnohé otázky odpovedá. Priestor dostanú aj žiaci. Všetko sa deje
v uvoľnenej atmosfére a každý si užíva svoju „minútu s prezidentom“. My sa s ním
rozprávame o boji proti extrémizmu na stredných školách, o kvalite slovenských
vysokých škôl, ale aj o tom, aký titulok bude mať tento článok.

Pán učiteľ Stanislav Ďurek a Ján Barčiak neformálne s Andrejom Kiskom. Foto: facebook Zlatý Amos Slovenská
republika.

Polhodina vyhradená na prijatie rýchlo ubehla. Andrej Kiska sa uberá ku dverám,
my ho však zastavíme s telefónmi a fotoaparátmi v rukách. Pár fotiek, potom
ďalšie a ďalšie. Prezident nakoniec odíde a my sa ešte spoločne fotíme medzi
pozlátenými štukami Grasalkovičovho paláca. Nechce sa nám odtiaľ veľmi odísť. No
na Východniarov už čaká IC-čko a my si pozeráme odchody rýchlikov do Žiliny...

Lúčime sa s organizátormi a ostatnými učiteľmi a symbolicky tak ukončujeme 12.
ročník ankety Zlatý Amos. Už o pár mesiacov budú môcť žiaci z celého Slovenska
nominovať svojich obľúbených učiteľov a celý tento veľký stroj sa opäť spustí.
Všetkým, ktorí sa v ankete zúčastnia, želáme, aby si z nej odniesli aspoň toľko, čo
my.
A ktovie, možno sa medzi nimi objaví opäť niekto z Gymzy!

„Rodinná fotka“ s prezidentom Andrejom Kiskom. Foto - prezident.sk

Na kamennom schodisku pod pozláteným lustrom. Foto - Stanislav Ďurek

