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Vzdelanie na prípecku
Ľudovít Molnár: Vysoké školy neprodukujú nezamestnaných
Keď má hovoriť o sebe, očividne ho to veľmi nebaví. Vo chvíli, keď príde reč na to, kam smeruje školstvo, akí sú
mladí ľudia, ihneď ožíva. Učiteľ, vedec, manažér, profesor RNDr. Ľudovít Molnár, DrSc., dekan Fakulty
informatiky a informačných technológií STU, vtlačil punc originality mnohým projektom v oblasti informačných
technológií.
Hoci nie je rodený Bratislavčan, žije tu už od roku 1958 a cíti sa jej súčasťou. "Prežil som tu vlastne celý život,
vnímal všetky zmeny, ktoré sa tu udiali od okamihu, keď ma prijali na vysokú školu. Mesto skrásnelo a ja znovu a
znovu objavujem jeho osobitosť," vyznáva sa. Celý profesionálny život spojil s mladými. Učil ich, formoval,
podnecoval k bádaniu. ,,Mladí ľudia sú našou devízou, a to vôbec nie je fráza. Môžem ich porovnávať s mladými
ľuďmi vo svete a vôbec sa nemusia krčiť v kúte."
Vo svete sa nestratíme
Nechýba mu rozhodnosť, predvídavosť, disciplína. Usiluje sa, aby aj jeho študenti pochopili, že vedomosti sú
najcennejšou výbavou do života. "Asi nám, Slovákom pánboh nadelil veľa dobrých génov. Som hrdý na to, že
máme veľa schopných mladých ľudí, ktorí sa vedia presvedčivo uplatniť v zahraničí. Preto mi niekedy pripadá
veľmi smiešne, keď si ťažkáme, že sme mladý, malý štát a teda máme aj viac problémov. Odveky žijeme v Európe,
sme jej súčasťou, tak sa tak správajme. Mladí ľudia majú dosť síl, dosť medzinárodných kontaktov, veľký prehľad.
Počíname si dobre. Naši študenti bodujú v medzinárodných súťažiach, obsadzujú najvyššie pozície. To je skvelý
pocit."
Ignorancia sa nám vypomstí
Horší pocit má z toho, akú pozornosť venuje spoločnosť vzdelávaniu. "Je to hrubé ignorantstvo a budeme za to
pykať. Naše školy dosahujú výborne výsledky aj v zlých podmienkach. Pritom Slovensko potrebuje čo najviac
vzdelaných ľudí. Paradoxne, hoci spoločnosť zanedbáva vzdelanie, dosahujeme vynikajúce výsledky. Máme ľudí,
ktorí sú špičkou vo svete, máme firmy, ktoré obstáli na zahraničných trhoch. Želal by som si, aby 30 percent
populácie získavalo univerzitné vzdelanie. Dnes sa pohybujeme kdesi medzi 15-18 percentami. Slovensko nemá
more, nemá suroviny, ale keď už sme do vienka dostali gény bojovníkov, tak to využime. To je naša povinnosť."
Netají rozhorčenosť nad ignoranciou mocných tohto štátu, pokiaľ ide o vzdelávanie. Ešte viac ho mrzí
deformovaná hierarchia hodnôt. "Nepravdu sme povýšili na pravdu, klamstvo sme povýšili na pravdovravnosť. To
môže mať ďalekosiahle dôsledky. Môžeme striedať vlády zo dňa na deň, ale myslenie ľudí sa zmeniť nedá. Trápi
ma, keď sa dnes mladý človek vystatuje tým, že neskončil školu, namiesto toho, aby sa hanbil, že nemá vzdelanie."
V každej koži sa cíti dobre
Bol prodekanom, dekanom, rektorom, predsedom Akademického senátu, založil novú fakultu, manažérom, zabŕdol
aj do podnikateľskej sféry, pôsobí v UNESCO. ,,Vyskúšal som všetko. Ale asi najlepšie mi sedí učiteľská pozícia.
Som človek, ktorý miluje slobodu a tú mi plným priehrštím poskytuje škola. Študenti sú pre mňa najsilnejším
dopingom, nútia ma nezastaviť sa." Nemá rád silné slová, vyznania. Je však presvedčený, že každý musí mať svoje
ambície. Každý by sa mal usilovať odviesť to maximum, čo má, nech pôsobí kdekoľvek. "Dostal som čosi od boha
a je mojou povinnosťou zúžitkovať to v maximálne možnej miere. Múdrosť je kategória najvyššia."
Ctime si múdrych
Bol by rád, keby si spoločnosť konečne začala ctiť vzdelanie. Neznáša, keď politici vzletne hovoria, že vzdelanie je
ich prioritou. "Klamú. Lebo keby to tak bolo, tak by nemohli dávať na vzdelávanie tak málo. Máme mnoho
mimoriadnych talentov. Nech chodia do sveta, nech sa učia, nech sa presadzujú, ale nech sa sem vracajú. Vzdelanie
je investíciou, to je nemenná pravda. Verím, že keď budú ľudia vzdelanejší, budú aj lepší. Máme množstvo
dôkazov, že máme schopných mladých ľudí, čo teda ešte chceme," zdôrazňuje profesor Ľudovít Molnár.
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