
 

 
 

 

Príhovor tajomníčky Sektorovej rady pre vzdelávanie, výchovu a šport – 

ukončenie činnosti Sektorovej rady v rámci projektového obdobia Sektorovo 

riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce. 

 

 

 

„Múdrosť možno dosiahnuť skúsenosťou, to je cesta najťažšia, napodobňovaním, to je 

cesta najľahšia, premýšľaním, to je cesta najušľachtilejšia.“ 

 

Vážený pán predseda, 

vážené členky a členovia Sektorovej rady, 

vážená pani tajomníčka Aliancie Sektorových rád, 

 

je mi cťou prihovoriť sa k Vám dnes, po uplynutí obdobia, kedy sme spoločne pracovali 

na napĺňaní projektových cieľov „Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu 

práce“.  

 

Múdrymi sme sa nenarodili. Usilovným štúdiom sme začali rozumieť prítomnosti. 

Máme spoločnú vôľu, ktorá je hnacím motorom mechanizmu dosahovania cieľa, avšak 

okrem vôľového princípu existuje princíp iniciatívneho rozvoja, závisiaci nielen od 

vôle, ale aj od vytrvalého úsilia realizácie. Dáva možnosť realizovať náš zámer, ktorý sa 

opiera o zmysel – pripraviť „na kľúč“ mladú pracovnú silu, pripraviť absolventov, ktorí 

majú vedomosti a zručnosti, potrebné na čo najplynulejší prechod zo školy do praxe.  

 

Vzdelávanie, založené na princípoch príležitostí, možností, kvality a rovnocennosti je 

prostredím, v ktorom je žiak vzdelávajúci sa, nie vzdelávaný. Vzdelávanie žiakov bok 

po boku, nesužovanie od detstva rozvratnými predsudkami, ich oboznámenie sa so 

všetkým, čo je významné a dobré v rôznych kultúrach, takí žiaci ponesú v priebehu 

dospievania myšlienku vzájomného pochopenia a budú pripravení pre budúcnosť.  

 

Tento prístup je skutočnou výzvou pre poskytovateľov vzdelávania a závisí v 

rozhodujúcej miere od ich schopností.  

 

Vyžaduje si, aby všetci aktéri výchovy a vzdelávania v rámci svojho základného 

poslania prijali jednoznačnú zodpovednosť za prípravu žiakov na povolanie a ďalšie 

vzdelávanie. A práve túto výzvu osobnej zodpovednosti za kvalitné vzdelávanie, kedy 

sa rešpektuje individualita jedinca, ste prijali a zabezpečujete aj Vy, zamestnávatelia, 

sociálni partneri, pedagogickí pracovníci, všetci spolu, ako členovia Sektorovej rady pre 

vzdelávanie, výchovu a šport, za čo Vám patrí poďakovanie.  

 

Kvalitné vzdelanie, ktoré sa snažíte svojou prácou „nastaviť“, zabezpečuje našim 

absolventom žiť plnohodnotný život a upevňuje ich pozíciu na pracovnom trhu. 

 

Zámer, opierajúci sa o zmysel, nám dáva priestor vstupovať do vzťahov. Spoločnosť 

TREXIMA Bratislava si ctí dlhoročnú, korektnú spoluprácu so všetkými partnermi, 



 

podieľajúcimi sa na dosahovaní spoločného cieľa – vychovať vzdelaného, zdravého a 

sebavedomého jedinca, majúceho pozitívny vzťah k sebe a k svojmu okoliu, úspešného 

absolventa, uplatneného na trhu práce, podieľajúceho sa na budovaní prosperujúcej 

spoločnosti pre ďalšiu generáciu. 

 

Vzdelanie je cesta pre hľadanie pravdy, jej prijímanie a jej prežívanie. Poznanie a 

kultúra sa vďaka výchove a vzdelávaniu prenášajú z generácie na generáciu. Každá 

spoločnosť je osobitým partnerstvom medzi tými, ktorí tu boli medzi nami a medzi 

tými, ktorí prídu po nás. A to, čo našim potomkom zanecháme okrem hmotného 

dedičstva, je predovšetkým vedomie, svedomie a poznanie.  

 

 

Vážení členovia Sektorovej rady, 

 

ďakujem Vám všetkým za korektnú, aktívnu, podnetnú spoluprácu. Želám Vám vo 

Vašej ďalšej práci každodennú radosť z toho, čo robíte, aby Vás Vaše poslanie napĺňalo 

pocitom z dobre vykonanej práce, k tomu pevné zdravie, šťastie a lásku.  

 

A čo zaželať nám všetkým do budúcnosti? Veľa poznaniachtivých žiakov, úprimných 

priateľov školy, spoľahlivých partnerov. Aby sme spoločne pokračovali v tom, čo začali 

naši predchodcovia – vychovať žiakov pre život, ktorí svoju múdrosť budú zakladať na 

ľudskosti. 

 

 

 

 

 

    Ing. Dana Mažgútová, PhD. 

                                           tajomníčka Sektorovej rady pre vzdelávanie, výchovu a šport 

 

 

 

 

 

V Bratislave, 10. 10. 2022. 

 

 

 
 

 

 

 


