
JÁN ÁMOS KOMENSKÝ 

Vážený pedagogický zbor, milí žiaci, dovoľte, aby sme Vám, pri príležitosti výročia 

narodenia Jána Amosa Komenského, priblížili tohto významného velikána nielen našich 

dejín. 28. marec je na Slovensku známy ako Deň učiteľov. Hoci všade inde na svete sa tento 

deň slávi 5. októbra, u nás je to v marci, presne v deň výročia narodenia Jána Amosa 

Komenského. Kto však bol Ján Amos Komenský? To Vám v tejto krátkej relácii priblížia 

žiaci 7. A triedy. 

Ján Amos Komenský, po latinsky Komenius, sa narodil 28. marca 1592 v obci Nivnice 

v Česku. Po vychodení základnej školy pokračoval v štúdiu na latinskom gymnáziu, na 

ktorom prijal meno Amos, neskôr študoval teológiu na vysokej škole v Nemecku. Už počas 

tunajších štúdií vyrobil nadaný Komenský mapu Moravy. Ako teológ sa vrátil do rodnej 

vlasti, aby vyučoval na základnej škole, ktorá je v súčasnosti našou družobnou školou, vo 

Fulneku. Tu vydal svoje prvé teologické dielo a prvýkrát sa oženil. Krátko na to  sa však 

začala tridsaťročná vojna a po porážke českých stavov v bitke na Bielej hore bol nútený 

skrývať sa pred cisárskymi vojskami. V tomto období mu na mor zomrela manželka a dve 

deti. Aby prežil, začal písať knihu Labyrint sveta a raj srdca, dielo, ktoré útrpne hľadá zmysel 

života v neuveriteľne krutej dobe. Komenský svoj raj srdca našiel v absolútnom pohrúžení sa 

do práce. V roku 1624 sa druhýkrát oženil a postupne sa mu narodili štyri deti. So svojou 

rodinou odišiel v roku 1628 z Čiech a začal putovať po Európe. Darilo sa mu aj preto, že ho 

finančne podporovali bohatí mecenáši, ktorí si vážili jeho prácu. Po celý čas Komenský veril, 

že sa mu podarí vrátiť sa na rodnú hrudu. To sa mu však už nikdy nesplnilo. Stále však 

pracoval ako aktívny pedagóg a teológ. Chvíľu bol v Poľsku, neskôr v Sedmohradsku, 

v slovenskej Skalici či vo Švédsku. Všade, kde pôsobil, sa pokúšal reformovať školstvo, čo sa 

mu úspešne darilo aj v Anglicku a v Holandsku, kde sa napokon usadil. V Holandsku 

napokon v roku 1670 umrel a bol aj pochovaný v meste Naarden. 

Za svoj, pomerne dlhý, život po sebe Komenský nechal niekoľko významných diel, ale aj 

reforiem, týkajúcich sa prevažne školstva. V pedagogike zaviedol úplne nové veci, ako 

napríklad materskú školu pre deti do šesť rokov, povinnú školskú dochádzku (dovtedy 

neexistovala) do 12 rokov, latinské gymnáziá do 18 rokov, až potom univerzity. Povinná 

školská dochádzka je podľa neho pre každého, či je bystrý, hlúpy, chudobný, bohatý... 

Komenský hovorí o názornom vyučovaní. Prvý vodil žiakov na exkurzie, rozmýšľal, či je 

látka, ktorá sa učí, primeraná ich veku. Ustavične zdôrazňoval, aby si učivo opakovali. 

Efektívnejšie učenie je podľa neho to, čo si žiaci vyskúšajú na vlastnej koži. Jeho známe 

výroky "opakovanie je matkou múdrosti" a "škola hrou" boli v tých časoch naozaj neobvyklé 



a revolučné. Obrazová predstavivosť bola preňho v školstve nenahraditeľná. Vyučovať sa 

malo od jednoduchšieho k zložitejšiemu, stály kontakt a vzájomne úctivý vzťah učiteľa a 

žiaka sú samozrejmým doplnkom jeho reformy. Mechanické vyučovanie, tresty či 

ponižovanie študentov a nadradenosť pedagóga mu boli úplne cudzie. 

Reforma školstva v tých časoch, napriek nedostatku peňazí a búrlivej politickej atmosfére, 

bola dôkazom Komenského osobnej zanietenosti - všetky projekty prakticky odskúšal. Nie 

všade sa ujala, ale zapustila také hlboké korene, že sa podľa jej princípov vyučuje dodnes. 

Pre učiteľov sú dodnes jeho diela veľmi prínosné. Medzi najznámejšie patria Didactika magna 

(Velká didaktika), Orbic pictus (Svet obrazov), Brána jazykov otvorená, Labyrint světa a ráj 

srdce. Osobnosť Jána Amosa Komenského si vážia po celej Európe, preto môžeme takmer 

všade nájsť školy, ktoré nesú jeho meno. Na Slovensku je podľa neho pomenovaná najstaršia 

vysoká škola – Univerzita Komenského v Bratislave.  

Na počesť Komenského bol dokonca založený nový vedný odbor, zaoberajúci sa jeho 

životom a dielom – komeniológia. Ján Amos Komenský si však túto úctu zaslúži – svojím 

dielom, názormi a pedagogickou činnosťou sa totiž zaradil medzi najvýznamnejšie osobnosti 

svetovej pedagogiky. Dlhé storočia je vzorom pre mnohých pedagógov. Práve preto je deň 

jeho narodenia významný i pre nás – je to sviatok oslavy práce všetkých pedagogických 

pracovníkov, ktorých práca je poslaním a zaslúžia si za svoje znalosti, trpezlivosť a obetu 

úctu a poďakovanie.  
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