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Milí čitatelia, sme radi, že opäť držíte v rukách časopis Univerzál. Tentoraz sme sa rozhodli venovať ústredné strany  
i titulku téme, ktorá bola zatiaľ – možno chtiac, možno nechtiac a možno len zo slušnosti – nepovšimnutá. Tehotenstvo 
počas štúdia na vysokej škole nie je ničím nezvyčajným (či dokonca neprípustným), no domnievame sa, že ani ničím 
jednoduchým. Preto sme sa rozhodli osloviť dve mladé dámy, dnes už mamy svojich detí, aby nám porozprávali, ako sa 
dá zvládnuť štúdium a očakávanie potomka. Leto si pripomenieme zážitkami z dovoleniek dôb minulých a ak by ste 
sa po večeroch nudili, skúste siahnuť po niektorej z TOP 5 kníh, ktoré sme pre vás vybrali. Prajeme vám teda príjemné 
čítanie a prvákom veľa úspechov pri štúdiu na našej alma mater.

 Igor Michalčík

Konferencia o zlomových 
osmickových rokochˇ

ˇ

Tehotenstvo 
pocas štúdiaˇ

TOP 5 kníh
na jesen

@
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Aké je to byť tehotná počas štúdia?

Zuzka: Je to takmer úplne rovnaké, ako 
nebyť tehotná počas štúdia. Aspoň pre 
mňa. Samozrejme, snažím sa byť na každej 
hodine, aby som toho nemusela veľa 
dobiehať, no som „iba študentka“ – bez 
ohľadu na to, či som tehotná alebo nie. 
Mám dni, keď sa za nič na svete neviem 
ráno „vykopať“ z postele a ísť do školy. 
Vtedy klasicky v duchu počítam absencie, 
či si vynechanie ešte môžem dovoliť. ;)
Nika: Na jednej strane to bolo ťažké, 
keďže som takmer celé tehotenstvo trpela 
rannými nevoľnosťami a vstávanie  
do školy mi robilo trocha problém, ale  
na druhej strane to bolo obdobie, ktoré 
som si naplno užívala a tešila sa na prí-
chod bábätka. V piatom ročníku som 

už nemala tak „natrieskaný“ rozvrh ako 
minulé roky, čiže sa to dalo v pohode 
zvládnuť.

Aké výhody a nevýhody vidíš  
v tehotenstve počas výšky?

Zuzka: Pravdupovediac, ani neviem. 
Nemyslím si, že pre tehotenstvo som 
v škole nejako uprednostňovaná, to by 
som ani nechcela. Ale myslím si, že celé 
moje tehotenstvo je výhodou. Vnímam 
to celé veľmi pozitívne, pretože odkedy si 
pamätám, vždy som chcela mať detičky 
mladá a počas vysokej. Nie je to nič, čo by 
sa nedalo zvládnuť. Nevýhodou je asi iba 
cestovanie, keďže nie som priamo z Košíc 
– to mi začína teraz, v šiestom mesiaci, 
robiť problémy.
Nika: Nevýhodou bolo ranné vstávanie  
do školy. Bola som stále unavená a trápili 
ma nevoľnosti. Nejaké výrazné výhody 
som nepostrehla, asi len priateľskejší  
a zhovievavejší prístup od spolužiakov.

A čo postoj vyučujúcich? Stretla si sa 
aj s negatívnymi reakciami?

Zuzka: Nestretla som sa s nijakým 
negatívnym prístupom. Práve naopak, 
veľmi milo som bola prekvapená nie-
ktorými reakciami. Sú dni v mesiaci, 
keď do školy nemôžem prísť, či už pre 
vyšetrenia alebo keď sa zle cítim, ale 
myslím si, že s každým vyučujúcim sa 
dá dohodnúť na nejakej práci navyše, 
ktorou si hodiny nahradím, alebo na inom 
kompromise.

Nika: Určite môžem tvrdiť, že učitelia 
nemali odmietavý postoj. Skôr naopak, 
boli veľmi milí a zhovievaví, za čo im 
ďakujem.

Skúšala si si vybaviť individuálny 
študijný plán?

Zuzka: Skúšala. To bo prvé, čo som  
v škole vybavovala. No, bohužiaľ, mi bolo 
povedané, že naša škola individuálny 
plán neponúka, že všetko stojí práve 
na dohode vyučujúci-študent. Trochu 
som sa bála, že pre absencie na hodinách 
neprejdem ročníkom, ale ako som už 
spomínala, s každým vyučujúcim
sa dá dohodnúť.
Nika: Na začiatku som nad tým 
rozmýšľala, ale nakoniec som si ho 
nevybavovala, pretože semester už nebol 
taký náročný na počet predmetov ako  
po minulé roky.

Zuzka, budeš v štúdiu pokračovať, keď 
sa ti narodia dvojičky, alebo by si si 
vybrala radšej odklad?

Zuzka: Neviem, uvažujem nad tým, ale 
zatiaľ to nechávam otvorené. Do konca 
druhého stupňa mi ostáva posledný rok 
a bola by škoda ukončiť štúdium predčas-
ne. Radšej by som sa priklonila k prvej 
možnosti, a to dokončiť dennou formou aj 
piaty rok, aj keď to určite nebude jedno-
duché, tým viac pri dvojičkách. :) Ale 
myslím si, že aj priateľ, aj zvyšok rodiny by 
mi pomohli, a tiež vďaka dohode s každým 
vyučujúcim by som to mohla zvládnuť. 

Páči sa mi predstava, že na promóciách by 
mi doniesli kvietky moje dve ani nie ročné 
detičky...

Podporuje ťa rodina v dokončení 
školy?

Zuzka: Určite áno. Ale myslím si, že by 
ma podporovali rovnako, aj keby som sa 
rozhodla štúdium prerušiť. Ja sama viem 
najlepšie, ako sa cítim a čo zvládnem. Ak 
by som sa na školu necítila fyzicky, určite 
sa nesilím a pekne oddychujem doma.
Nika: Áno, podporujú ma, keďže som len 
krok pred ukončením štúdia. Pomáhajú 
mi s bábätkom, ak potrebujem riešiť veci 
týkajúce sa školy.

Ako prijalo tvoje okolie správu, že si 
tehotná počas školy?

Zuzka: Väčšina ľudí sa to dozvedela 
relatívne neskoro, už keď som bola  
za „polovicou“. Nekričala som túto sprá- 
vu do sveta a takisto veľmi nepriberám  
a bruško bolo malé, takže to nemali ani 
odkiaľ vedieť. Keď sa to dozvedeli, nik s 
tým nemal problém. Možno boli šokovaní, 
ale to som predsa bola aj ja. :) Koniec 
koncov som dospelá žena, ktorá o sebe 
dokáže rozhodovať, takže aj keby som 
natrafila na nejakých neprajníkov alebo 
vysmievačov, tak mi to „netrhá žily“. Žijem 
tak, ako viem. Na tom, že som tehotná 
študentka, by som nič nemenila.
Nika: Boli aj otázky typu: Ako budeš teraz 
chodiť do školy? Budeš stíhať? Zvládneš 
to? Ale rodina a priatelia ma podporovali 
od začiatku, že to určite zvládnem. Veď nie 
som prvá ani posledná.

Mala si zo začiatku tehotenstva 
problémy chodiť do školy?

Zuzka: Nemala, lebo som skoro žiadne 
nevoľnosti ani nič podobné nezažívala. 
Šťastná to žena! Od začiatku až doteraz 
sa cítim dobre. Jediným problémom je 
pálenie záhy a chuť stále niečo jesť alebo 
piť, ale to sa dá našťastie ľahko riešiť. Až 
teraz začínam pociťovať prvé ťažkosti – 
tým, že teraz mi začína bruško rýchlejšie 
rásť, napríklad bolesti chrbta z dlhého 
sedenia alebo ťažké dýchanie. Ale nie je 
to nič nezvládnuteľné. Ja si to užívam.

Nika, ty už máš trojmesačnú slečnu. 
Bola už s tebou v škole?

Nika: Po pôrode som bola párkrát 
v škole – na skúškach, riešiť veci ohľadom 
pedagogickej praxe a diplomovky. Malú 
som vždy brala so sebou, pretože dojčím. 
Priateľ ma čakal v aute alebo v škole 
na chodbe.

Si v piatok ročníku. Ako zvládaš 
písanie diplomovej práce popri 
materstve?

Nika: Musím sa priznať, že som mala inú 
predstavu – malinká sa napapá a bude 
spinkať. Ale realita je iná. Bábätko si 
vyžaduje moju celodennú starostlivosť 
a pozornosť. Čím je malá staršia, tým cez 
deň spinká menej, čiže všetok svoj voľný 
čas venujem jej. Keď ju uložím na noc, 
vtedy mi ostáva čas na písanie diplomovej 
práce. Samozrejme, že som po celom dni 

unavená, ale nemôžem to predsa teraz 
vzdať. Vždy si však líham spať úplne 
vyčerpaná, ale stále sa teším na ďalší deň 
s mojím drobčekom, pretože ona napĺňa 
môj život šťastím a radosťou.

Ako sa budeš učiť na štátnice?

Nika: Učiť sa budem s malou, hlavne 
vtedy, keď bude spinkať. Malinká je 
na mňa naviazaná, nikde mimo domova 
dlho nevydrží. Budeme sa učiť spolu – tak 
ako na skúšky.

TEHOTENSTVO POCAS ŠTÚDIA
Na tom, že som tehotná študentka, by som 
nic nemenila – tvrdí Zuzana

Tehotenstvo v mladom 
veku nie je tabu a nikdy 
ani nebolo. V dnešnej 
dobe je však bežné, že 
ženy majú dieťa až okolo 
tridsiatky. Krásnym 
obdobím na materstvo 
môžu byť aj študentské 
časy. Mnohí si myslia, že 
skĺbiť materstvo a školu 
je nemožné. Podľa slov 
študentiek Zuzky a čer- 
stvej mamy Niky, ktoré 
sme oslovili, je to aj počas 
štúdia obrovská radosť.

ˇ

ˇ

Autorka: Nikoleta Wellová         
Fotografie: Matúš Pramuka
Na fotografiách: Mária Šofranková a Jozef
 Šofranko

... na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach nie je možné požiadať o individuálny študijný 
plán či inú formu úľav pre tehotenstvo počas štúdia? Prispôsobiť školské povinnosti 
materským je možné len individuálne – po dohode s vyučujúcimi. Nie je to však vý-
nimka. Na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove platia podobné pravidlá. 
Študentka môže uzavrieť s vyučujúcim dohodu o náhradnom plnení povinností medzi 
vyučujúcim a študentom. Podľa slov tamojšieho študijného oddelenia je na zvážení 
vyučujúceho (podľa povahy predmetu), či k takejto dohode pristúpi.

Viete, že...

ˇ

Respondentky v rozhovore chceli zostať v anonymite, preto neuvádzame ich priezviská
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Aká bola vaša prvá dovolenka za 
socializmu? Kde ste ju prežili?

Pokiaľ si dobre pamätám, tak svoju prvú 
dovolenku som strávil v Košiciach a okolí. 
V tom čase bol „vychyteným“ miestom 
na kúpanie Bukovec, bolo tam málo chát 
a perfektné kúpanie v čistej vode.
prof. PhDr. Ladislav Lovaš, CSc., vedúci 
Katedry psychológie FF UPJŠ v Košiciach

Ako mladí manželia s malým synom 
sme boli na odborovej rekreácii (t. j. ROH) 
v Tatrách, v Starej Lesnej. Syn na druhý deň 
dostal vysokú horúčku a hneď sme sa vrátili 
domov. Také rekreácie boli vtedy v rámci 
Československa bežné, relatívne lacné, ale 
žiaden prepych.
doc. PhDr. František Šimon, CSc., vedúci 
Katedry klasickej filológie FF UPJŠ 
v Košiciach

Na to si veľmi dobre spomínam. Praco-
val som už na Filozofickej fakulte UPJŠ, 
vtedy ešte so sídlom v Prešove. Mali sme 
tu vysnívané „východoslovenské more“ 
– Zemplínsku šíravu. Tam sme sa ako 
rodinka s deťmi vybrali na prvú dovolenku. 
Prespali sme na univerzitnej chate. Aj keď 
sme boli doma, na Slovensku, brali sme
to ako dovolenku pri mori.
prof. PhDr. Vladimír Leško, CSc., vedúci 
Katedry filozofie a dejín filozofie FF UPJŠ 
v Košiciach

Až koncom 60. rokov, keď sa trochu 
uvoľnila atmosféra, sa obyčajní ľudia dostali 
napríklad aj do vtedajšej Juhoslávie, čo bol 
aj môj prípad. Možno sa vám to bude zdať 
neuveriteľné, ale moji skvelí rodičia boli 
ochotní vziať vtedy pôžičku z banky, aby 
5-člennú rodinu dostali k moru. Cestovali 
sme 48 hodín autobusom. Posledná etapa 
cesty bola loďou z Ploče do malej dedinky 

výlet do Talianska, konkrétne do Ríma. 
Keďže ma veľmi zaujímalo aj rodisko 
filozofie – Grécko, išiel som aj tam. Chcel 
som vidieť miesta, v ktorých žil Aristoteles, 
Sokrates, Platón. Navyše, ich modrá obloha 
a more verzus naša obloha a naše „more“, 
to sú úplne iné kategórie (smiech). Tým 
ale nechcem povedať, že tam je definitívne 
lepšie. Napríklad u nás sú skvelé Nízke 
Tatry, ale aj iné miesta. Slovensko má čo 
ponúknuť – a najmä v tomto tisícročí.
prof. PhDr. Vladimír Leško, CSc.

Nepatrím k tým ľuďom. Rada spozná-
vam nových ľudí – viac ako nové miesta. 
Dnes rada dovolenkujem na chalupe, 
najradšej s celou rodinou. Keď sa po páde 
socializmu otvorili hranice, považovala 
som za povinnosť ukázať deťom niektoré 
západné krajiny – to však len preto, aby 
nemali zo zahraničia strach, ako sme mali 
my, kým sme sa nedostali za hranice. 
Aby jednoducho videli, že podstata je 
všade rovnaká, rozdiely sú len v (často 
nepodstatných) detailoch.
doc. PhDr. Marianna Sedláková, PhD.

Ak dovolenka na vidieku, tak prečo? 
Aké má výhody?

Ja vidím výhodu dovolenky doma (na Slo- 
vensku) v tom, že tu nie je potrebné 
absolvovať stresujúce cestovanie na veľké 
vzdialenosti, spojené s kontrolnými 
procedúrami, osobnými prehliadkami, 
nekonečným čakaním... Okrem toho je
tu možnosť využívať známe prostredie 
v prípade zdravotných či iných problémov. 
Pochopiteľne, kľúčový je výber zaujímavej 
lokality a dobrého zariadenia na ubytovanie 
a relax. To má prioritu, výhody pobytu 
na Slovensku sú skôr akousi pridanou 
hodnotou.
prof. PhDr. Ladislav Lovaš, CSc.

Ako som povedal, chodievame do zahra-
ničia. Výhoda dovolenky doma by bola, 
že cesta netrvá dlho, na inú si nespomínam.
doc. PhDr. František Šimon, CSc.

Na vidieku som od narodenia prežil štvrť 
storočia a je mi veľmi blízky. Ako výhodu 
vnímam ten pocit spätosti so zemou. 
Dnešné generácie majú možno problém 
sadiť zemiaky, jačmeň, zeleninu alebo 
sa starať o trávnik. Tieto aktivity sú pre 
mňa úplne bežné. Mám veľmi rád dedinu, 
pretože spôsob dedinského života je 

pomalší, komunikatívnejší a pokojnejší. 
Keď človek býva v bytovke, často sa suse-
dovi ani nepozdraví. Na dedine sa ľudia 
poznajú a rozprávajú sa, venujú sa jeden 
druhému.
prof. PhDr. Vladimír Leško, CSc.

Ja vidím rozdiel v poznávacej a oddychovej 
turistike. Považujem za neadekvátne 
odviezť sa niekam stovky kilometrov 
a potom niekoľko dní preležať na pláži. 
Cudzie krajiny chcem poznávať, doma 
chcem oddychovať. Ale stále je čo poznávať 
aj doma. Takýto typ poznania som sa 
snažila sprostredkovať aj svojim deťom.
doc. PhDr. Marianna Sedláková, PhD.

Predstavte si, že by bol komunizmus aj 
dnes. Ktoré dostupné destinácie by ste 
čitateľom vedeli odporučiť?

Ak by stále existoval bývalý režim, mohli 
by ste si vybrať zo zahraničia Rumunsko, 
Bulharsko, Juhosláviu (najmä dnešné 
Chorvátsko; do Juhoslávie ale bolo 
potrebné zvláštne povolenie), ponúkali 
sa aj zájazdy do Sovietskeho zväzu a ak 
si dobre pamätám, aj na Kubu. Všetko 
to je atraktívne aj dnes, veľmi obľúbený 
je Jadran, ktorý je aj v súčasnosti pre-
hlasovaný za „slovenské more“. Pravda, 
za socializmu sa cestovalo oveľa častejšie 
autobusmi (nie veľmi dobre vybavenými), 
na ubytovanie sa často využívali kempingy 
alebo nie veľmi dobre vybavené zariadenia. 
V tom čase to patrilo „k veci“, dnes by 

také cestovanie a ubytovanie asi mnohým 
nevyhovovalo.
prof. PhDr. Ladislav Lovaš, CSc.

Keby to malo byť doma, tak v lete Šírava, 
ináč Tatry, čo bolo aj najbežnejšie.
doc. PhDr. František Šimon, CSc.

Toto je veľmi, veľmi hypotetická a málo 
pravdepodobná otázka, ale ak by som mal 
niečo odporučiť, je to Moskva. Žil som 
tam takmer rok. Moskva alebo bývalý 
Leningrad – „Benátky severu“, to je zážitok 
par excellence, a to aj vo vzťahu ku kultúre. 
Videl som vtedajšie divadlo, baletné vystú- 
penia, filmy. Môžem povedať, že filmy 
v Rusku boli oveľa kvalitnejšie než tu. 
Neviem, kto vyberal vtedajšie ruské filmy 
pre našu krajinu, ale boli to takpovediac 
braky. Preto sme boli veľmi prekvapení, 
keď k nám prišiel napríklad skvelý ruský 
film „Moskva slzám neverí“ (získal Oskara 
za najlepší cudzojazyčný film; pozn. red.) 
a kiná zrazu u nás boli plné.
prof. PhDr. Vladimír Leško, CSc.

Ak myslíte slovenské destinácie, tak určite 
by to boli hory. Moje obľúbené sú obe Fatry, 
viac však Malá, lebo sa mi k nej viaže veľa 
spomienok zo spoločných chvíľ strávených 
s rodinou a priateľmi. Ale na Slovensku je 
všade krásne, nielen príroda, ale aj kultúrne 
pamätihodnosti. Stále sa mi však žiada 
podčiarknuť, že pre dobrú dovolenku 
nie je taká dôležitá destinácia ako ľudia,
s ktorými ju strávite.
doc. PhDr. Marianna Sedláková, PhD.

Lovište na polostrove Pelješac (pripojená 
fotografia je z výletu na ostrov Korčula). 
Všetko bolo pre nás nové a skvelé. More 
nezabudnuteľné.
doc. PhDr. Marianna Sedláková, PhD., 
vedúca Katedry slovakistiky, slovanských 
filológií a komunikácie FF UPJŠ v Košiciach

Viete si predstaviť, že by ste dnes 
strávili dovolenku na rovnakom 
mieste?

V súčasnosti zvykneme s manželkou tráviť 
v Košiciach a okolí časť prázdninového 
obdobia, vzťahuje sa to aj na pobyt na 
chalupe. Stráviť celé leto v Košiciach s 
dochádzaním na Bukovec ale nie je tým, čo 
by ma lákalo.
prof. PhDr. Ladislav Lovaš, CSc.

Do Tatier iste, ale bolo by to ubytovanie 
na vyššej úrovni, aké teraz už v Tatrách 
poskytujú a aké sme naozaj už aj využili.
doc. PhDr. František Šimon, CSc.

Šírava po osemdesiatom deviatom, myslím 
si, výrazne upadla. Predtým to tam žilo, ale 
teraz už nedosahuje štandard, ktorý tam 
kedysi bol. Objavujú sa už nové destinácie, 
ktoré ponúkajú  veľmi kvalitné služby: 

Tatralandia, Bešeňová, rôzne akvaparky... 
A potom je tu zahraničie.
prof. PhDr. Vladimír Leško, CSc.

Už viackrát sme sa so sestrami rozprávali, 
že by sme sa skúsili vrátiť na toto miesto. 
Určite si to viem predstaviť. Najmä to, 
že by to bolo celkom inak ako v mojich 
spomienkach. Jedna vtipná spomienka 
sa viaže na pohľadnicu, ktorú poslal mojej 
staršej sestre jeden mladík z Lovišťa. Vedel 
len jej krstné meno, dedinu a štát – a po-
hľadnica došla!
doc. PhDr. Marianna Sedláková, PhD.

Mnoho ľudí sa aspoň raz ročne vyberie 
niekam za dobrodružstvom. Myslíte si, 
že ľudí, ktorí zažili socialistický režim, 
to láka spoznávať nové krajiny o čosi 
viac?

Myslím si, že snaha vykompenzovať obme-
dzené možnosti v cestovaní do zahraničia 
za socializmu sa prejavovala najmä v období 
krátko po zmene politického systému. 
Z toho, čo môžem posúdiť, mám dojem, že 
dnes je dôležitejší záujem o cestovanie bez 
ohľadu na to, či niekto socializmus zažil.
prof. PhDr. Ladislav Lovaš, CSc.

Samozrejme, že nás to láka viac, pretože 
to bolo niekedy zakázané ovocie a človek 
má pocit, že musí niečo dohnať. Keď ne- 
beriem do úvahy pobyt v kúpeľoch, tak 
na dovolenku chodíme do zahraničia. 
Samozrejme, súvisí to s tým, že si to mô-
žeme dovoliť.
doc. PhDr. František Šimon, CSc.

Minimálne pokiaľ ide o mňa, sám som po 
otvorení hraníc začal cestovať ďalej. Lákalo 
ma to. Hneď v deväťdesiatom roku som 
vycestoval na dva týždne do Paríža a bol to 
nezabudnuteľný pobyt. Vzápätí nasledoval 

„Šírava po osemdesiatom 
deviatom, myslím si, výrazne 
upadla. Predtým to tam žilo, 
ale teraz už nedosahuje štan-
dard, ktorý tam kedysi bol. “

Vpravo: Vedúca KSSFaK doc. PhDr. 
Marianna Sedláková, PhD. počas výletu  
na chorvátskom ostrove Korčula

Autorka: Ľubomíra Fehérová             Fotografie: archív doc. PhDr. Marianny Sedlákovej, PhD

Dnes pieskové pláže, exotické ostrovy či ruch veľkomiest. Kedysi to 
však bolo inak. Na rekreácie ROH (Revolučného odborového hnutia) či 
na pobyt v Juhoslávii si pospomínali vedúci katedier na našej fakulte.

DOVOLENKA 
za socializmu
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„Človek, ktorý nečíta knihy, 
nemá žiadnu výhodu oproti 
tomu, ktorý nevie čítať,“ 
povedal Mark Twain – a mal 
pravdu. Pripravili sme si pre 
vás inšpiráciu na jeseň, aby 
ste si aj vy mohli obohatiť 
svoj život.

Už viac ako dvadsaťpäť rokov sa zaoberá 
vyšetrovaním zločinov. Osobné kontakty 
s vrahmi, lupičmi, únoscami a inou 
„lepšou spoločnosťou“ mu umožnili 
pochopiť nepísané zákony podsvetia. 
V tejto knihe sa poodhalí pozadie novej 
éry v dejinách nášho štátu. Dielo sa bude 
páčiť milovníkom krimipríbehov. 

Nulté číslo je pomerne krátka kniha, 
ktorá vás však dokáže ohúriť širokým 
obsahom informácií. Hlavná postava 
zostavuje nulté číslo novín, ktoré majú 
namiesto serióznych článkov publikovať 
fámy o dobrej spoločnosti. Dielo sa odo- 
hráva vo fiktívnej redakcii a je „povinnou 
jazdou“ každého (budúceho) novinára.

Mlieko a med je zbierka poézie a prózy  
o láske, strate, traumách, zneužívaní, 
uzdravovaní a ženskosti. Je rozdelená  
do štyroch kapitol a každá z nich plní inú 
úlohu. Vyrovnáva sa s rôznymi bolesťami. 
Lieči rôzne zármutky. Kniha berie čitate-
ľov na cestu najtrpkejších momentov 
a hľadá v nich niečo sladké, pretože 
sladkosť je všade, ak máte vôľu vidieť ju.

Autor spracoval veľké ságy ďalekého 
severu. Verne opisuje panteón hlavných 
nordických bohov: Odina, najvyššieho 
z najvyšších, jeho syna Thora, neuve-
riteľne silného, no nie najmúdrejšieho, 
a Lokiho, syna obra, Odinovho pokrvného 
brata, švindliara a neprekonateľného ma- 
nipulátora. Gaiman všetky dávne príbehy 
spracoval do románu a ten sa začína 
zrodom deviatich bájnych svetov, opisuje 
dobrodružstvá bohov, trpaslíkov i obrov 
a končí sa súmrakom bohov, ktorý je 
zároveň zrodom nového času a ľudstva. 
Kniha je určená pre milovníkov mytológie.

Jednoduchá, oddychová, vtipná  
a romantická. Kniha je o dvoch ľuďoch 
– mužovi a žene, ktorí hľadajú lásku. 
Spolu prežívajú mnoho vtipných  
i trápnych príhod, ale aj bolesti  
a sklamania. Ak si chcete prečítať  
niečo „easy“, toto je správna voľba.

DOMINIK 
DÁN  
- LIST  
ZO ZÁHROBIA

RUPI 
KAUR
– MLIEKO 
A MED 

NEIL 
GAIMAN 
- SEVERSKÁ 
MYTOLÓGIA

KNÍH
NA JESEN

NICK 
SPALDING 
– LÁSKA, 
KDE SI?

Autorka: Kristína Homroková
Foto: internet

UMBERTO 
ECO 
– NULTÉ 
CÍSLOˇ

ˇ
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Na význam a posolstvo udalostí, 
ktoré sa odohrali na Slovensku  
v rokoch končiacich sa osmičkou, 
sa zamerala medzinárodná vedecká 
konferencia študentov a mladých 
vedeckých pracovníkov. Podujatie 
pod názvom Zlomové osmičky sa 
uskutočnilo 18. mája 2018 v rámci 
VII. ročníka Košických politolo-
gických dialógov, ktorých hlavnými 
organizátormi sú Katedra politológie 
Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach 
a Občianske združenie Res Publica. 
Konferencia sa konala pod záštitou 
rektora UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. 
Pavla Sováka, CSc., dekanky Filozo-
fickej fakulty UPJŠ v Košiciach prof. 
PhDr. Oľgy Orosovej, CSc., a dekana 
Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave 
doc. PhDr. Petra Horvátha, PhD.

„Najvýznamnejšie udalosti, ktoré 
Slovensko zažilo – či už v rámci 
Rakúsko-Uhorska, Česko-Slovenska 
alebo samostatného štátu, sa odohrali 
práve v rokoch končiacich sa číslicou 

osem. Akoby toto číslo samo osebe 
znamenalo akési memento našich  
dejín v tradičnom ako aj modernom 
formovaní spoločnosti, kultúry a po- 
litiky. Osmička na konci predstavuje 
okrem dejinnej zmeny a obratu aj 
nádej a vieru, ale i neistotu, krivdu 
či strach. Je nositeľom minulého 
poznania, bez ktorého by súčasnosť 
neexistovala v takej podobe, v akej sa 
nachádza. A preto sa nazdávame, že 
význam a posolstvo rokov končiacich 
sa osmičkou je nevyhnutné ďalej 
pripomínať a odhaľovať,“ uviedol 
Mgr. Ján Ruman, PhD., z Katedry 
politológie Filozofickej fakulty UPJŠ  
v Košiciach.

Študenti a mladí vedeckí pracovníci 
zo Slovenska a zahraničia sa vo svojich 
príspevkoch zamerali na významné 
udalosti z rokov 1848, 1918, 1938, 
1948, 1968, 1998 či 2018. Venovali sa 
aj problematike krajnej pravice  
na súčasnom Slovensku či angažo-
vanosti mimovládnych organizácií pri 

politickej zmene v roku 1998.
„Na konferencii sme mali možnosť 

zaznamenať viacero podnetných vy-
stúpení, napríklad príspevok doktorky 
Eweliny Kancik-Kołtun z Univerzity 
Marie Curie-Skłodowskej v Lubline, 
ktorá priniesla porovnanie aktuálne-
ho politicko-spoločenského diania 
na Slovensku so situáciou v Poľsku. 
Rovnako naši priatelia z Fakulty so-
ciálnych vied UCM v Trnave priblížili 
viacero zaujímavých tém v problema-
tike volebných systémov a samosprá-
vy. Táto konferencia bola dobrou 
možnosťou na rozšírenie vedomostí, 
ale aj spoznanie mladých odborníkov 
v rôznych oblastiach,“ zhodnotil 
priebeh konferencie Mgr. Tomáš 
Dvorský, interný doktorand na Kat-
edre politológie Filozofickej fakulty 
UPJŠ v Košiciach, ktorý vo svojom 
konferenčnom príspevku hovoril  
o roku 2018 ako o roku Si Ťin-pchinga 
(prezidenta Čínskej ľudovej republiky 
– pozn. redakcie).

„Osmickové 

v dejinách 
Slovenska
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zlomy“

Autorka: Mgr. Linda Babušík Adamčíková
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Študenti mali počas spoločného víkendu 
naozaj zaujímavý a bohatý program. 
Exkurzia sa začala prehliadkou Prešova. 
Zastavili sme sa aj v Kežmarku, kde sme 
si mohli pozrieť evanjelické lýceum. 
Večer sa konala beseda s prozaikom 
a literárnym kritikom Miroslavom 
Brückom, ktorý prezentoval svoju 
najnovšiu básnickú zbierku Chýbajúce 
strany. Úvodný deň podujatia zakončil 
svojím hudobným vystúpením známy 
multiinštrumentalista Michal Smetanka. 
Témou bol ľudový folklór.

Druhý deň bol zameraný na literatúru. 
Po stretnutí s básnikom, prekladateľom, 
literárnym vedcom a vydavateľom 
Petrom Milčákom (Modrý Peter)  
a výtvarníkom Slavomírom Zombekom, 
sa popoludní uskutočnila prednáška 
českého literárneho vedca a hudobníka 
Igora Jelínka na tému „Špecifiká 
prekladu operného libreta“. Večer so 
študentmi besedoval autor kníh pre  
deti Valentín Šefčík. Z jeho podnetným 
slov sme si mohli odniesť aj myšlienku, 
že poézia sa rovná životu, pretože obe 
sú medzi všetkým a ničím. Poslucháčom 
zarecitoval báseň o sloníkoch. Záver 
druhého dňa bol určený spoločnej 
tvorivej činnosti, konkrétne háčko- 
vaniu, a to na ľubovoľnú literárnu tému.
Záverečný deň Literárnej exkurzie 2018 
sme zakončili prehliadkou renesančnej 
levočskej radnice a gotickej Baziliky 
svätého Jakuba – dvoch najznámejších 
pamiatok mesta a dominánt tamojšieho 
Námestia Majstra Pavla.

2018
poézia aj život stoja medzi všetkým a nicím
LITERÁRNA EXKURZIA

12

ˇ

Zábava, relax a besedy so známymi autormi – aj to 
ponúkla tohtoročná „edícia“ tradičnej Literárnej 
exkurzie v Danišovciach, ktorú organizuje Katedra 
slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie 
Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach. Autorka: Nikoleta Wellová
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Jerguš – masmediálne štúdiá

Obdivujem všetky dievčatá a ženy, ktoré to 
zvládajú popri vysokej škole. Ja by som to asi 

nezvládla, pretože som dosť stresový typ a bála 
by som sa, že stres zo školy by mohol ovplyvniť 

moje tehotenstvo a mohol mať nejaký vplyv 
na plod. Na druhej strane, možno tým, že by som 

sa vzdelávala počas vysokej školy a zároveň so 
mnou aj dieťa, tak by bolo múdre (smiech).

Ako muž na to nemám vytvorený názor, 
nikdy som nad tým nerozmýšľal. Počas 
kampane pred doplňujúcimi voľbami 

do akademického senátu ma zaujalo, keď 
jedna z kandidátok povedala, že sa usiluje 

o lepší súlad tehotenstva a tuším doktorand-
ského štúdia... Tak možno tomu treba robiť 
väčšiu osvetu, ak to predstavuje problém.

Myslím si, že záleží na odbore, ktorý študuješ, 
pretože pri niektorých je žena schopná ako-tak 
to zosúladiť, ale pri niektorých odboroch – ako 
napríklad medicíne – je to úplne nepraktické. 

Čo sa týka nášho odboru – psychológie, vzhľadom 
na náročnosť predmetov a povinnú prax by to 

bolo aj psychicky náročné. Z tohto pohľadu 
by to možno bolo nepriaznivé pre dieťa, mohlo 

by pociťovať nejaký stres, nejakú úzkosť zo mňa.

Určite sa dá zvládnuť tehotenstvo počas 
vysokej školy, ale treba pri tom robiť rôzne 

kompromisy, napríklad individuálny 
študijný plán alebo zariadiť si externé 

štúdium. Myslím si, že by škola mala vyjsť 
v ústrety, ak nejaká študentka otehotnie.

Do istej miery to môže pôsobiť obmedzujúco, 
ale na druhej strane je to životná udalosť, 

ktorá sa stane a nemalo by to ovplyvniť naše 
ďalšie zameranie a činnosť. Mám aj konkré-
tny prípad, ktorý sa týka mojej spolužiačky, 
avšak riešenie zo strany univerzity bolo skôr 
negatívne, lebo mala problémy s prerušením 

štúdia a štúdium navyše si musí zaplatiť. 
Univerzita by v takom prípade mala vyjsť viac 

v ústrety.

Myslím si, že počas doktorandského štúdia sa 
dá zvládnuť tehotenstvo aj štúdium. Je
 tu možnosť prerušenia a následne sa dá 

k tomu vrátiť. Pri bakalárskom, resp. magis-
terskom stupni si myslím, že veľmi záleží na 

človeku – sú dievčatá, ktoré to zvládnu,
 a dievčatá, ktoré si to nevedia predstaviť. Škola 
by mohla čiastočne vyjsť v ústrety a poskytnúť 
tehotným nejaké úľavy, ale len do istej miery, 

aby to nemohlo byť zneužívané.

Predpokladám, že ak má niekto v pláne 
otehotnieť, bolo by dobre rozmýšľať nad tým 

vopred, prípadne zmeniť formu štúdia, alebo si 
nejako vhodnejšie vybrať predmety a podobne. 
Či by univerzita mala vyjsť nejakým spôsobom 

v ústrety týmto jednotlivcom, to je ťažká otázka. 
Predpokladám, že menšie výhody by neboli zlé, 

ale koniec koncov by to mala byť každého
 osobná vec.

Ja s tým veľkú skúsenosť nebudem mať (úsmev). 
Podľa mňa záleží na danej osobe, ako sa na to cíti 
a či si myslí, že to zvládne. Nechcem ľudí vopred 
odsudzovať, ale ak študent nie je aktívny, má zlé 
študijné výsledky a zároveň napríklad otehotnie, 
bolo by to trocha – povedal by som – nefér voči 

ostatným, ak by mal dostávať ešte podporu, keď 
sa nesnaží a predsa by mal byť zvýhodnený. Ale 

všetko záleží na individuálnom hodnotení.

Keď má človek dobré zázemie a dobrých 
priateľov okolo seba, tak sa to určite dá 

zvládnuť. Myslím si, že aj vyučujúci by k tomu 
mali pristupovať objektívne, ale zároveň dbať 
aj na to, aby toho študenta zbytočne nestres-
ovali. Aby to bolo jednoduchšie, mal by sa dať 

vybaviť nejaký individuálny plán.

ŠACHOVNICA  

Ako pristupujú k tehotenstvu študentiek vyučujúci nA nAšej 
univerzite A Aké skúsenosti mAjú študentky, ktoré túto situáciu 
riešili počAs štúdiA, ste si už prečítAli. zAujímAl nás všAk Aj váš 
názor. pýtAli sme sA: čo si myslíte o tehotenstve počAs štúdiA  
nA vysokej škole?

NÁZOROV  
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Autorka: Gabriela Homoľová
Fotografie: Bianka Muráriková

Pôstna

Sahara, ty žiješ z teplých dní,
Do horkej noci si stelieš
Prázdnu posteľ
Zakrýva piesok derúci sa
Suchým hrdlom.
Ty, vzduchom okovaná, veľká
Spráchnivená veta tohto sveta.

Dnes ticho hovorí on, zajtra sa napije
Z tvojich pŕs bezdomovec.
Zapiť samotu chce.
Piesok vlhne mu medzi prstami
A otvorenými ústami prosí ťa.
Viac!
Strácaš sa, Sahara,
Umrel pocit dobrých dní s tebou.
Málo života mala si vždy,
Voda mútna nútila pot posledný
Prišliapnutý zakrpatený cit.

V novinách

V novinách reklama
Zabrala miesto pre múdrosť,
Na ďalšiu stranu o korupčnej vláde
Sa už tlačí nový hosť

Pretože uspieť sa nedá
Listovaním od konca
Preto sa múdrosť predá
V podobe zlého lakomca?

Večery

Na plameni ohňa horí,
po dverách sa plazia tiene,
modrá pod červenou stojí,
nepustí ho milá k stene.

Lesom sa vždy blúdi rýchlo,
na ramenách trámov visiac,
čelom k slnku, ktoré stíchlo,
čelom k horám, lúče tíšiac.

Na rovnakej plochej doske
všetci sme raz vyrastali,
kolobehom života sa
umúdrili a uznali

Že sme nie my platňa plochá,
ak horíme, tak len vášňou,
že sme guľa, morom mokrá,
obklopená modrou básňou.

Obe farby spolu zlejme,
navzájom sa namaľujme,
spolu rodíme sa, jeme, 
horíme i zomierame.

Smrad

Obmytá hlina z dážďoviek
Vzduch nekrášli
A my ako oni
Ako tie nitky, plazy, jaštery
Vláčime sa po zemi
Keď padáme zas.
Krajina žiadnou z krás neoplýva,
Vymietla ich voda, pršalo,
A zrazu pravda sa zjavila
Pravda krutá, zradná, boľavá,
Že nič, ni stromy, ľudia, kamene
Nezostali.
Len na kraji čistého prameňa
Dážďovky podlé splaviť svet sa vydali.

Poštár

V ružovom stánku bielej ulice
Kúpil si poštár nové listy.
Slovo chcel hlásať.
V zbabelom kútiku sivej kôry
Zabudli sme, čo mal priniesť
Tento deň.
Svetoví ľadoborci snažia sa
Z oka vypadnúť
Najkrajším prísloviam o snahe.
Naše rozhodnutia nie vždy boli
Chabé... boli slabé.

Teplý lúč slnka

Topánky staré, vráskavé
Vliekla som domov
A ako z korún stromov
Rosa
Padla mi slza do dlane.
Bosá.

Zvláštne je oplakať šediny dňa,
Keď prežívaš ho len teraz, v dome,
Poslali po mňa hrať sa s deťmi
Do humna,
Zľakla som sa pri strome
Kedy stihol vyrásť (bezo mňa).

Kyjev

Spätná väzba je to, že žijem,
Na brehu lesa je noc a Kyjev.
Vojaci sa tešia, vladár... hnije.
Ľudia sa rodia a krv ich zmyje.

Autobusom

Svet je čistejší, keď zotrieme
Teplo zo skla,
Stačí len sedieť,
Od 15.05 do 15.20 zostať,
Stačí len pozerať
A nevykresliť si ho ako z neba
Pozerať cez sklo na matný obraz seba

Krátka báseň

Ako zviera žije zo svojich inštinktov
A dieťa zo svojich emócií,
Tak človek z úvah
Umiera.

Lubomíra 
Fehérová

,



Obdobie štúdia na vysokej 
má mnohé podoby...

niekomu sa darí 
v start-upe...

...iný má so svojim start-
upom problémy každé ráno.

nájdu sa výnimoční 
študenti...

...aj takí, čo študujú 
len výnimočne.

nech už patríte viac 
k jedným, alebo druhým...

Univerzál 
KOMIX: Mnoho 

tvárí štúdia
podaktorí už zakladajú rodinu...

...A iný ani 
nevie, kde má čo 
pozakladané.

...Vám všetkým praje Univerzál 
úspešný akademický rok 2018/19!


