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Milí čitatelia, v aktuálnom vydaní časopisu Univerzál, ktoré práve držíte v rukách, navštívime dve krajiny, ktoré 
nepatria medzi typické dovolenkové destinácie či cieľové stanice v rámci programu Erasmus. No možno o to lákavejšie 
boli pre doktorandky Filozofickej fakulty UPJŠ, ktoré sa tam vybrali. Rusko a Čína. Kým sa však dostaneme na východ, 
upriamime pozornosť na profesorku a dvoch profesorov našej fakulty, ktorí si tento akademický titul pred meno píšu 
len veľmi krátko. Ako však vyplýva z ankety, v očiach študentov sa – aj napriek zmene titulu – funkcia či náplň práce 
založená na vzdelávaní, respektíve učení veľmi nemení. Je to však naozaj tak? Čo je náplňou práce vysokoškolského 
profesora? V hre bola ešte jedna anketová otázka, ale na tej by sme – s ohľadom na vek a hudobný vkus študentov – asi 
pohoreli. Viete, kto je to profesor Indigo?

Igor Michalčík

Aké je to byt
lektorkou v Cíne?ˇ

,

ˇ

Noví profesori
na Filozofickej fakulte

Tri mesiace v Rusku
ocami Aleny Oravcovej

@



Ako malé dievča som chcela byť 
princeznou. Zatiaľ mi to nevyšlo. 
Zaujímalo by ma, a určite aj našich 
čitateľov, čím ste sa chceli stať vy?

 Držím vám v palce, veľa  
 voľných princov už po svete  
 nechodí. Mňa „princeznovské“ 
ambície obišli dosť veľkým oblúkom. 
Nepamätám si na žiaden konkrétny 
sen o povolaní, ktorý by ma od detstva 
sprevádzal.
prof. Lívia Körtvélyessy

 Smetiarom, samozrejme. To mi  
 ešte môže vyjsť. A neskôr kame- 
 ramanom a pracovať v televízii.
prof. Martin Pekár

 Keďže som odmala vyrastal  
 v prostredí plnom kníh a často  
 som počúval otcovo klepkanie 
na stroji, keď niečo písal alebo prekladal, 
celkom prirodzene sa vo mne vyvinul 
vzťah k literatúre. Spočiatku to nemalo 
podobu vyhraneného sna o konkrétnom 
povolaní, skôr bytostného záujmu o 
literatúru, ktorý sa prejavoval jednak tým, 
že som si z knižnice pravidelne nosieval 
hŕby kníh, jednak tým, že som sa už 
od detstva pokúšal písať a od svojich 
gymnaziálnych čias aj prekladať.
prof. Marián Andričík

Keď završuje bežný stredoškolák 
svoje štúdium a premýšľa nad 
univerzitou, pohráva sa v mysli najmä 
s titulom Mgr. alebo Ing. Ako to bolo 
vo vašom prípade? Kam siahali vaše 
ambície?

 Nemyslím si, že by stredoškolák  
 pred nástupom na vysokú školu  
 myslel na titul, ktorý ho na kon-
ci čaká. Aspoň v mojich maturantských 
časoch som si takéto uvažovanie vôbec 
nevšimla. Uvažovala som nad štúdiom 
zahraničného obchodu, ale nie pre titul 
inžinierky, ktorý sa so štúdiom spájal, ale 
pre cudzie jazyky, ktoré zahraničný obchod 
vyžadoval.
prof. Lívia Körtvélyessy

 Už som to raz v nejakom rozho- 
 vore spomínal, že začiatkom 90.  
 rokov, keď som maturoval a naša 
spoločnosť prežívala strasti prechodu  
na občiansku spoločnosť a trhovú ekono- 
miku, sa humanitne zameranému gymna- 
zistovi patrilo ísť na právo. Právnické 
vzdelanie bolo vtedy všeobecne považo-
vané za najlepšiu cestu k spokojnému  
a zabezpečenému životu. Druhou voľbou 
bolo učiteľské štúdium v kombinácii filo-
zofia – dejepis, pretože tam boli rovnaké 
prijímacie skúšky ako naprávo. Právo 
nevyšlo. Dnes dodávam, že našťastie.
prof. Martin Pekár

 Ja som sa pri premýšľaní  
 nad vysokou školou určite  
 s nijakými titulmi nepohrával, 
pretože jednak som sa v nich vtedy 
nevyznal a jednak, ak si dobre pamätám, 
vtedy sa dnešné tituly Bc. a Mgr. ani ne- 
udeľovali. Pre mňa bolo dôležité ísť 
študovať niečo, čo malo blízko k literatú- 
re a angličtine, a preto som sa prihlásil  
na štúdium učiteľstva slovenského jazyka 

a anglického jazyka na Filozofickú fakultu 
Univerzity Komenského v Bratislave. 
Niežeby som vtedy veľmi túžil stať sa 
učiteľom, záujem som mal skôr o pre-
kladateľstvo, ale to bolo v tých časoch 
zamerané najmä na odborný preklad  
a tlmočenie. Mňa však zaujímal preklad 
umeleckej literatúry, nuž som siahol  
po študijnom programe, ktorý mal  
k nemu najbližšie.
prof. Marián Andričík

Koľko rokov štúdia v skutočnosti stojí 
za titulom profesor?

 V mojom prípade necelých 20.  
 Chcela by som však podotknúť,  
 že nejde len o počet rokov, teda 
kvantitu, ale aj o kvalitu, ako ste ten čas 
strávili. A to nielen po profesionálnej 
stránke, ale aj v osobnom živote.
prof. Lívia Körtvélyessy

 Ako by povedal Chuck Norris:  
 „Všetky.“ Bez preháňania  
 a patetickosti, seriózna akade-
mická kariéra je nepretržitým behom 
na dlhé trate a vyžaduje celého človeka, 
za ktorým stojí celý tím, t. j. rodina, 
kolegovia, priatelia...
prof. Martin Pekár

 Dá sa to vôbec porátať? Človek  
 v tomto povolaní študuje perma- 
 nentne a ani titulom sa nič 
nemení. Aj tak stihne preštudovať len 
zlomok z toho, čo sa mu núka...
prof. Marián Andričík

Noví
PROFESORI

Pani profesorka, keď sme pri stred- 
ných školách, mali ste možnosť  
na viacerých učiť. Aký je rozdiel medzi 
vyučovaním na strednej škole a na uni- 
verzite?

Rozdielov je viacero. Na strednej škole 
je pedagóg viazaný osnovami, je mu 
predpísané penzum vedomostí, ktoré má 
odovzdať. Vyučovací proces je vlastne 
interpretáciou nejakého predpísaného 
obsahu. Na vysokej škole má pedagóg 
možnosť prinášať nové poznatky, nové 
myšlienky. Má väčšiu slobodu, nie je 
zviazaný triednou knihou a dozorom  
na chodbe počas prestávok. A netrápi ho, 
či študent má prezuvky alebo nie, či chodí 

poza školu a či fajčí na záchode. Na druhej 
strane, hlavne v prípade triedneho učiteľa, 
má stredoškolský pedagóg oveľa bližší 
vzťah k študentom, pozná ich lepšie, trávi 
s nimi oveľa viac času. S tým je spojená 
aj väčšia zodpovednosť za osobnosť štu-
denta – tento moment na vysokej škole 
absentuje. Ale prednášať 45 minút pred 
plnou posluchárňou je oveľa náročnejšie 
ako odučiť jednu hodinu na strednej škole.
prof. Lívia Körtvélyessy

Len málo ľudí zažije, že ich prezident 
vymenuje za profesora. Musí to byť 
výnimočná chvíľa. Ako by ste ju 
opísali, aby sme ju mohli aj my ostatní 
aspoň precítiť?

Myslím, že je dôležité aj to, kto tým pre-
zidentom je, či si ho ako človeka vážite. 
Ak áno, je to okamih, na ktorý sa naozaj 
nezabúda. Slovo „okamih“ je na správnom 
mieste, pretože ide naozaj o krátku chví-
ľu. Na druhej strane sa zrazu ocitnete  
v miestnosti, ktorú vídavate len v televízii 
v správach, stojíte tvárou tvár človeku, 
ktorého poznáte z bilbordov a oficiálnych 
fotografií. Ako životná skúsenosť to stojí 
za to.
prof. Lívia Körtvélyessy

V roku 2016 ste získali Cenu rektora 
UPJŠ za významný prínos učiteľov 
a vedeckých pracovníkov v oblasti 
vedy a výskumu. Za týmto a mnohými 
inými úspechmi, vrátane menovania 
za profesorku, mizne v hmlách zrej-
me neľahká cesta. Čo bolo na nej 
najťažšie?

Mám s touto otázkou jeden veľký 
problém – vyznieva tak, ako keby 
mojím celoživotným cieľom bolo stať sa 
profesorkou. Ono to také priamočiare 
nie je. Jednak by som sa musela sama 
seba spýtať, čo teraz, čo ďalej, keď som 
si splnila svoj hlavný životný cieľ – a ja si 
túto otázku nekladiem. No a zároveň by 
všetky moje doterajšie kroky mali cielene 
viesť k okamihu vymenovania za profe- 
sorku a ono to tak celkom nebolo. Mala 
som šťastie, že veci do seba zapadli  
v správnom čase a na správnom mieste. 
Niekedy bolo treba tomu trochu pomôcť 
a niekedy som sa pýtala samej seba, či 
naozaj je toto to, čo chcem. A aj dnes 
bojujem s otázkou, či naozaj chcem byť 
profesorkou v tomto školskom systéme 
a v tejto spoločenskej atmosfére, ktorá 
u nás vládne, či naozaj sa chcem stať 
profesorkou spolu s takými, ktorí si zvolili 
nečestnú cestu k titulu, či s nimi chcem 
byť v jednom profesorskom „vreci“.
prof. Lívia Körtvélyessy

rozhovory
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prof. PaedDr. 
Lívia Körtvélyessy, 

PhD.
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Učiteľský zbor Filozofickej fakul-
ty UPJŠ v Košiciach sa začiatkom 
nového akademického roka obo-
hatil o troch novovymenovaných 
profesorov.Prezident SR Andrej 
Kiska udelil 19. septembra 2018 
v Bratislave najvyšší vedecko-
pedagogický titul prof. PhDr. 
Mariánovi Andričíkovi, PhD. 
(literárna veda), prof. PaedDr. 
Lívii Körtvélyessy, PhD. (neslo-
vanské jazyky a literatúry) a prof. 
PaedDr. Martinovi Pekárovi, PhD. 
(slovenské dejiny). Novej pani 
profesorke a pánom profesorom 
sme položili niekoľko všetečných 
otázok.
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Pán profesor Pekár, jednou z odnoží  
vášho povolania je aj status šéfreda-
ktora časopisu Mesto a dejiny. Je to 
iný typ práce než výučba študentov. 
Alebo je to inak? Prelínajú sa niektoré 
aktivity v týchto dvoch funkciách?

Teraz už je ten prienik minimálny. Ale 
jeden časopis som zakladal v roku 2000 
na svojom bývalom pracovisku. Vtedy sme 
ho s kolegom pripravovali „na kolene“. 
Museli sme sami robiť technické  
a redakčné úpravy, kontrolovať jazykovú 
stránku, písať recenzie a správy atď. 
Bolo to „na nervy“ a vyžadovalo to oveľa 
viac trpezlivosti ako práca so študentmi. 
Momentálne na katedre s kolegami vydá- 
vame dve periodiká. Prvým je vedecký 
časopis Mesto a dejiny, ktorý vychádza 

dvakrát do roka. Okolo neho pracuje 
malý tím, takže už to pre mňa nie je také 
náročné. Takisto si platíme externých 
jazykových korektorov. Okrem vedeckého 
časopisu vydávame i projektový štvrťroč-
ník urbanHIST Newsletter, ktorý vychádza 
v anglickom jazyku. Doň píšu hlavne naši 
doktorandi.
prof. Martin Pekár

Okrem prednášok na univerzite vás 
môžu študenti počuť prednášať aj 
na mieste, kde sa radi stretávajú 
vo voľnom čase – v Tabačke. Ako 
sa mení atmosféra pri prednášaní 
na akademickej pôde a na mieste 
oddychu a zábavy?

V spolupráci s Tabačkou sme robili  
viacero veľmi podarených akcií s kvalit-
ným obsadením. Na niektorých som 
aktívne participoval ako prednášajúci 
alebo hosť v diskusii. Akcie v Tabačke 
sa tešia veľkému záujmu. Samozrejme, 
formát a obsah musíme prispôsobiť aj 
špecifickému prostrediu, no vždy je pre 
nás prioritou udržať odbornú úroveň 
a neskĺznuť do „pivných rečí“. Zároveň 
platí, že v tomto alternatívnom prostredí 
študenti, resp. mladí ľudia prijímajú 
podnety otvorenejšie ako v škole. Veľmi 
ma potešil jeden status na facebooku. Náš 
zahraničný hosť si na profil zavesil fotky 
z diskusie a niekto mu to prekvapene 
komentoval v tom zmysle, že sú tam  
v publiku na diskusii o normalizácii samí 
mladí ľudia. Máme s kolegami taký zvyk, 
že po akcii vždy ostávame v Tabačke  
na večeru a na pivo. Myslím, že aj študen-
tom dobre padne vidieť svojich učiteľov  
v neformálnej polohe.
prof. Martin Pekár

Ktorému obdobiu počas celého štúdia 
na vysokej škole by ste priradili 
nálepku „zlatý vek mojej kariéry“?

Jednoznačne obdobie doktorandského 
štúdia, kedy som mal najviac času robiť 
intenzívne vlastný výskum. Prízvukujem 
to všetkým doktorandom, nech ten čas 
tiež efektívne využívajú, neplytvajú ním, 
ak to myslia s akademickou kariérou 
vážne, pretože pravdepodobne sa taká 
situácia už nezopakuje.
prof. Martin Pekár

prof. PaedDr. 
Martin Pekár, 

PhD.

nenútil, pustil som sa doň sám od seba, 
pretože sa mi zdalo, že po 350 rokoch 
by sa už patrilo ho preložiť. Dôležité 
je usilovať sa svoj zážitok pôvodného 
textu preniesť do svojho textu tak, aby 
mal podobný zážitok aj čitateľ prekladu. 
Keď už som sa doň pustil, vnímam ako 
svoju povinnosť voči kultúrnej verejnosti 
dokončiť ho podľa možnosti tak, aby som 
bol s ním v prvom rade spokojný ja sám. 
Ak osloví aj druhých,budem len rád.
prof. Marián Andričík

Na konci tohto čísla Univerzálu je 
anketa s otázkou „Čo podľa vás robí 
vysokoškolský profesor?“. Aké úlohy 
a netušené možnosti sa teda skrývajú 
za vaším povolaním?

 Väčšina ľudí si myslí, že našou  
 hlavnou pracovnou náplňou  
 je učenie. A keď zistia, že učíme 
menej ako na strednej škole a za tých pár 
hodín berieme dokonca plat, stávame sa 
terčom kritiky. Myslím, že naše povolanie 
v sebe spája niekoľko iných povolaní. 
Sme tak trochu hercami a to vo chvíli, 
keď sa postavíme pred katedru. Zároveň 
sme manažérmi, ktorí manažujú nielen 
vyučovací proces, ale všetko možné, čo sa 
spája s vedeckou prácou – od podávania 
grantov až po organizáciu konferencií.  
V dnešnom svete sa stávame aj ekonó-

Pán profesor Andričík, hodnotíte 
mnohých študentov, a to nielen  
na univerzite – pred rokom ste naprí-
klad hodnotili študentov stredných 
škôl v súťaži Ars Šafarikiana. Aké 
známky by mohli byť adekvátne ich 
výkonom?

Vezmem to, ak dovolíte, širšie. Už roky 
spolu s manželkou chodievame do porôt 
viacerých literárnych súťaží (niektoré si 
pamätám z detských čias ešte ako účast-
ník) a Ars Šafarikiana je jednou z nich. 
Zároveň si myslím, že skôr ako dávať  
za literárne výkony známky by sme sa 
mali tešiť z toho, že aj v dnešnom svete 
plnom technologických a iných lákadiel 
si mladí ľudia nájdu čas na písanie. Iste, 
nemôže byť každý víťazom, ale osobne 
toto pokladám za druhoradé.
prof. Marián Andričík

Približne dva roky sa venujete 
prekladu Strateného raja od Johna 
Miltona. Aké je to spojiť umelecký 
zážitkový text na čítanie s povin- 
nosťou preložiť ho? 

Pri prekladaní môže byť zážitok z textu 
ešte hlbší, pretože tým, že sa prekladateľ 
pohybuje v jeho hĺbkových priestoroch, 
odkrývajú sa mu veci, ktoré bežný čitateľ 
vždy neregistruje. Bez mučenia sa pri-
znám, že do tohto prekladu ma nikto 

mami, pretože ak získame grant, musíme  
s jeho prostriedkami vedieť hospodáriť. 
Sme aj tak trochu kritikmi, pretože súčas-
ťou práce je písanie recenzií a posudkov 
na rôzne iné práce či projekty. Nemala by 
som zabudnúť na administráciu, ktorej 
je v našej práci niekedy až príliš veľa. No 
a potom je tu technika, s ktorou musíme 
vedieť pracovať, počnúc obyčajnou kopír-
kou a končiac rôznymi softvérmi. Takže 
tých netušených možností je tu veľmi 
veľa a je len logické, že v niektorej zložke 
zaostávate. Aj z tohto dôvodu sa dnes 
stáva nevyhnutnosťou vedieť pracovať  
v tíme. Našou hlavnou náplňou je „robiť 
vedu“. Problém je ale to, že veda sa nedá 
robiť len tak na povel. Ak riešite nejaký 
problém, môže trvať, než preskúmate 
všetky možné riešenia a než nájdete to 
najlepšie. A ten okamih nájdenia môže 
prísť aj počas rodinnej návštevy v nedeľu 
poobede, keď oficiálne v práci vôbec  
nie ste.
prof. Lívia Körtvélyessy

 Kto to nezažil, netuší, aká kom- 
 plexná je práca vysokoškolského 
  učiteľa. Nie je to len o výučbe  
a výskume, čo sú činnosti samy osebe inte- 
lektuálne najnáročnejšie. Musíte poznať 
legislatívu, napr. aj pracovnoprávnu a ob- 
chodnú, pretože v projektoch plánujete 
úväzky, nákupy atď. Musíte byť skúsený 
používateľ informačných technológií, aby 
ste sa orientovali v spleti informačných 
zdrojov, ale aj na stránkach grantových 
agentúr, ak sa chcete uchádzať o podporu. 
Komunikácia v cudzom jazyku je denno-
dennou realitou. Úplne špecifické kompe-
tencie si vyžaduje vydávanie časopisu, 
vrátane napr. znalosti základov typografie 
či solídnej znalosti slovenského jazyka. 
Musíte vedieť komunikovať s ľuďmi – od 
žiaka základnej školy až po špičkového 
politika alebo manažéra, viesť vlastný tím. 
Je toho naozaj veľmi veľa.
prof. Martin Pekár

 Najlepšie by asi bolo pozrieť sa 
  do pracovnej zmluvy, tam mám 
  úlohy taxatívne vymedzené.  
V každom prípade však okrem pedago- 
gických povinností (prednášky, semináre 
nosných predmetov) k nim patrí vedecko-
výskumná činnosť spojená s očakávaným 
prínosom v oblasti grantov, publikovaním 
vrátane tzv. „áčkových“ kategórií a účasťou 
na domácich či zahraničných konferen-
ciách. Pomaly sa blíži ďalšia komplexná 
akreditácia, dôležitá úloha bude preto 
spočívať v účasti na príprave nových, resp. 
úprave jestvujúcich študijných programov. 
A keďže nemám vešteckú guľu, sám sa 
dám prekvapiť, čo všetko táto akvizícia  
do budúcnosti prinesie.
prof. Marián Andričík
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TOP 5
Prichádzajúce zimné obdobie  
so sebou chtiac-nechtiac pri- 
náša mierny stres spojený so 
zápočtami a všadeprítom-
ným zhonom okolo blížiacich 
sa sviatkov. Pre tých, ktorým 
nestačí teplý čaj a nové číslo 
Univerzálu, prinášame nami 
odskúšaných päť aplikácií  
na spríjemnenie týchto chvíľ 
– či už v škole alebo doma.

Sedmospáčom odzvonilo! Najmä tým, 
ktorí sa rozhodli bojovať s vyspávaním 
po zazvonení budíka. Najotravnejšia 
aplikácia v našom výbere núti svojho 
dobrovoľného používateľa splniť misiu, 
ktorú si sám pred nastavením zvolí. 
Vypočítanie matematického príkladu, 
trasenie telefónom určitý čas, nasnímanie 
čiarového alebo QR kódu či fotografia 
konkrétneho miesta v obydlí preberú 
zaručene každú spiacu krásavicu či 
krásavca. Budík sa zastaví naozaj až  
po úspešnom splnení úlohy.

Ruku na srdce, viacerí z nás sa už neraz 
prichytili pri bezduchom listovaní  
v novinkách tej či onej sociálnej siete. 
Tvorcovia aplikácie Forest mysleli práve 
na nás, bežných smrteľníkov – otrokov 
dnešnej doby, ktorí sa snažia pri učení, 
práci alebo čase s blízkymi nesiahať po 
mobile. Spustením časovača začína v ap-
likácii rásť nový stromček, ktorý je úplne 
samostatný. V prípade, že používateľa 
„zradí ruka“, stromček zahynie. A to veru 
nie je dobré. Vo virtuálnom lese môže 
každý odsledovať svoj ušetrený čas mimo 
mobilu. Navyše, aplikácia Forest je pria-
mym sponzorom organizácie zameranej 
na výsadbu stromov po celom svete.

Aplikácia, ktorá spríjemní napríklad cestu 
v autobuse tým, že používateľa potrápi 
otázkami zo všeobecného prehľadu. 
Konkrétne ide o výber zo šiestich kate-
górií – história, geografia, umenie, veda, 
šport a zábava. Navyše si používateľ 
môže vybrať až z 22 svetových jazykov. 
Netreba sa nechať odradiť, ide o bežnú, 
konverzačnú úroveň slovnej zásoby 
a gramatiky, prípadne sa dá odpoveď 
vydedukovať zo štyroch ponúknutých 
možností. Roztočením kolesa sa zvolí 
príslušná kategória a začína plynúť čas 
na odpoveď. Každou správne zodpoveda-
nou otázkou dosiahne hráč jeden z troch 
vrcholov koruny, ktorú sa snaží získať. 
Hrať možno proti náhodne vygenero-
vaným súperom alebo svojím priateľom.

Nosiť vo vrecku skener sa dá aj vďaka 
tejto appke. Zdokumentovať možno 
akýkoľvek typ plochy a pomocou mriežky 
ho vyrovnať do čitateľnej verzie. Aplikácia 
ponúka aj možnosť dodatočného spra-
covania zachyteného obrázka, zmenu 
veľkosti či ostrosti, kontrastu alebo jasu. 
Vďaka širokému spektru možností úprav 
nie je potrebné inštalovať ďalšie editory 
dokumentov či typy skenerov. Ak sa 
stane, že študent nestíha na prednáške 
vnímať výklad a aj písať poznámky, môže 
namiesto fotoaparátu zachytiť plochu 
plátna vďaka CamScanneru oveľa ostrejšie 
s možnosťou okamžitého spracovania 
na PDF dokument. Samozrejme, len so 
súhlasom prednášajúceho!

Nechcené darčeky, dlhodobo 
nepoužívané športové náčinie, nikdy 
alebo málo nosené oblečenie sa pravde-
podobne nájde v nejednej domácnosti. 
Vďaka Letgo nie je potrebné uvažovať  
o sobotných susedských burzách zná-
mych zo zahraničných filmov. Jednodu-
cho stačí nahrať fotografiu s popisom 
ponúkaného tovaru a čakať na okolie, či 
bude mať záujem o kúpu alebo výmenu. 
Primárne sa zobrazí v novinkách ľudí s 
rovnakou lokalitou. Aplikácia obsahuje 
aj priestor na konverzáciu medzi predaj- 
cami a kupujúcimi, rovnako rozdelenie 
tovaru do kategórií.

ALARMY 
(SLEEP 
IF U CAN)

TRIVIA 
CRACK

CAMSCANNER

APLIKÁCIÍ

LETGO 

Autorka: Kristína Tobiašová
Foto: internet

FOREST: 
STAY 
FOCUSED

ˇBudícek na želanie

Lesom proti 
prokrastinácii

Internetový bazár 
v štýlovom  
a praktickom obale

Zatoc s nudouˇ

Poznámky od 
spolužiaka konecne 
citatelne(jšie)ˇ

ˇ,



internáty

REKONŠTRUKCIA INTERNÁTOV 
JE V PLNOM PRÚDE

Už od začiatku školského roka je 
zjavné, že internáty na Medickej 
prechádzajú rekonštrukciou.  
Na čom aktuálne pracujú 
stavbári?

Opravujú balkóny, zatepľujú steny 
a tiež niektoré strechy. Je to kom-
pletná rekonštrukcia obvodových 
stien, balkónov, striech aj priľahlých 
nízkych budov a spojovacích chodieb. 
Mali by sme byť hotoví do konca 
roka 2019. Na Medickej 6 sa začala 
renovácia v auguste a skončiť by sa 
mala vo februári, potom sa prejde  
na Medickú 4.

V máji tohto roka prerozdelila 
vláda univerzitám na obnovu 
internátov 20 miliónov eur. 
Pokryje to, čo dostala UPJŠ, 
všetky náklady?

Bolo nám pridelených približne 1,8 
milióna. Táto čiastka nepostačuje, 
zvyšok pokryjeme z vlastných zdro-
jov. Vysúťažená suma prekročila  
2 milióny eur – všetko, čo bude  
nad sumou, ktorá prišla od vlády, 
musíme pokryť z vlastných zdrojov.

Často sa hovorilo o zvyšovaní 

štandardu ubytovania študentov. 
Prečo ste sa rozhodli práve pre 
prestavbu exteriéru? 

Balkóny boli v nevyhovujúcom stave, 
zábradlia boli uvoľnené, a tak by sme 
ich museli pravdepodobne zavrieť. 
Boli sme aj projektovo pripravení. 
Keď prišli peniaze, mali sme hotový 
projekt, a tak sme sa do toho mohli 
pustiť.

Je naplánovaná aj modernizácia 
interiéru?

Keď dokončíme túto rekonštrukciu, 
potom sa pustíme do ďalšej. Je mož-
né, že dostaneme ďalšie finančné 
prostriedky. Najskôr treba pripra- 
viť projektovú dokumentáciu. Je to  
na dlhšie. Ak v roku 2019 dokončí-
me túto stavbu, tak v priebehu roku 
2020 by sme sa pustili do interié- 
ru. Chceme to urobiť komplexne  
– omietky, podlahy, nábytok.

Takáto rozsiahla rekonštrukcia 
si vyžiada aj určité obmedzenia. 
S čím by mali študenti počítať?

Nemôžu ísť na balkón, ale nevyža-
duje sa, aby sa musel uzavrieť jeden 

alebo dva bloky. Následne chceme 
robiť rekonštrukciu izieb a tá si asi 
bude vyžadovať kapacitné obmedze-
nia. Nevieme, či sa bude dať stihnúť  
za dva alebo tri letné mesiace kom-
pletné zrekonštruovanie.

Bude mať táto modernizácia 
vplyv na rast cien bytného?

Toto by nemalo mať vplyv na rast 
cien. Keď sa rekonštruovali sociálne 
zariadenia, ceny sa trochu zdvihli. 
Zvýšil sa štandard. Ale teraz nie.  
Ak by sme išli do interiéru, tak asi  
trošku áno, ale nijako rázne. Vždy 
dvíhame cenu za niečo. Uskutočne-
ním tejto rekonštrukcie, zateplením, 
sa peniaze ušetria.

Už ste načrtli, že rekonštrukciou 
fasády sa modernizácia interná-
tov nekončí. Aké ďalšie projekty 
máte pripravené?

Je pripravené verejné obstarávanie 
na výmenu osvetlenia v izbách,  
na chodbách a v kanceláriách. To  
sa dá robiť priebežne. Chceli by sme 
začať koncom roka alebo v priebehu 
toho nasledujúceho.

Dochádzajúci študenti majú dôvod na radosť. Interná-
ty na Medickej dostanú nový šat. Čo vynovia a dokedy 
to potrvá? Odpovedá riaditeľ Študentských domovov 
a jedální UPJŠ Ing. Jozef Maligda.

Internáty MEDICKÁ
• Boli postavené v roku 1964
• Nikdy neprebehla rekonštrukcia   
 terajších rozmerov
• Kapacita ubytovania je 1 405 hostí
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nách mimo Európskej únie. Aká je 
životná úroveň mesta, v ktorom ste 
boli, a možno aj Ruska celkovo?

Bola som v Petrohrade a toto mesto 
si neviem vynachváliť. Je to moderná 
metropola so všetkým, čo k tomu patrí, 
takže veľa kultúrnych inštitúcií, reštau-
rácií, nádherných priestranných parkov, 
vynikajúca dopravná infraštruktúra, 
občianska vybavenosť a podobne. Mohla 
som sa na vlastnej koži presvedčiť o tom, 
že na Slovensku sa prostredníctvom 
médií šíria o Rusku mnohé dezinformá-
cie, a minimálne vo veľkých mestách, 
ako je Petrohrad či Moskva (ktorú som 
takisto navštívila), to vôbec nie je také 
„strašné“. Samozrejme, hovorím z po- 
zície výmenného študenta z krajiny, 
ktorú Rusi vnímajú ako súčasť vyspelej 
západnej civilizácie. Mala som dostatok 

Rusko nie je častým cieľom „erazmá-
kov“. Prečo teda práve táto krajina?

Do Ruska som sa dostala viac-menej 
náhodou. Už som predtým absolvovala 
mobilitu v Prahe (v rámci bakalárskeho 
štúdia) a niekde v podvedomí som mala 
myšlienku, že by som znova rada niekam 
išla, avšak túžila som po „exotickejšej“ 
destinácii. Vo februári tohto roka som 
dostala e-mail o tom, že hľadajú náhrad-
níka na mobilitu do Petrohradu. Dlho 
som neváhala a zareagovala som na danú 
ponuku. Potom to už išlo veľmi rýchlo  
a ani neviem poriadne ako – a ocitla som 
sa v Rusku.

Dĺžky pobytov sú v rámci tohto 
projektu pre študentov rôzne. Ako to 
bolo u vás?

V Rusku som strávila tri mesiace – apríl, 
máj a jún tohto roka.

Teraz, keď ste už doma, ako to celé 
hodnotíte? Aké máte z tohto pobytu 
pocity?

Pocity a zážitky z tejto mobility sú priam 
neopísateľné. Mala som pocit, že tie tri 
mesiace boli ako desať rokov. Myslím  
to, samozrejme, v tom najlepšom zmysle 
slova, jednoducho to bolo veľmi inten-
zívne obdobie plné mnohorakých aktivít. 
Drvivá väčšina z nich bola veľmi pozitív- 
na a príjemná, a týkala sa spoznávania 
nových ľudí, nových miest či učenia sa 
ruského jazyka, čomu som sa predtým 
nikdy nevenovala. Takisto som v Rusku 
napísala štúdiu, ktorú sa chystám zužit-
kovať do písomnej práce k dizertačnej 
skúške, ktorej odovzdanie ma čaká 
vo februári. V Rusku som sa nikdy necí- 
tila osamelá, našla som si tam skvelých 
priateľov a nechcelo sa mi odtiaľ ani 
vrátiť domov, keď mám byť celkom 
úprimná. Bolo aj pár negatívnych zážit-
kov, napríklad zmeškala som lietadlo 
z Moskvy do Petrohradu a čakala som 
14 hodín na ďalšie (o návratnosti ceny 
letenky sa nemusíme baviť) a narazila  
som na veľké problémy s neprispôsobi-
vosťou a aroganciou spolubývajúcich  
z Talianska. Ale s odstupom času beriem 
aj tieto skúsenosti pozitívne, lebo som 
bola nútená poradiť si aj v nepríjemných 
situáciách a posilnila sa tak moja sebadô-
vera. Človek, ktorý zažije Erasmus, „čelí“ 
životu vo veľmi intenzívnej podobe, je  
sám za seba v cudzej krajine a to mu 
umožňuje objaviť svoje netušené mož-
nosti.

Možno v nás ešte pretrvávajú nejaké 
stereotypné názory na život v kraji-

finančnej podpory z univerzity, aby 
som si tam mohla dovoliť žiť v pohodlí. 
Rusi sú skromní, húževnatí, zvyknutí 
na prísnejšie pracovné či životné 
podmienky, a nesťažujú sa.

Určite je takýchto odlišností medzi 
očakávaním a realitou viac. Ako 
napríklad vnímate ruskú kultúru?

Trošku nemilo ma prekvapilo, že sa tam 
nedá dohovoriť po anglicky, a o to 
rýchlejšie som bola nútená nabehnúť 
na ruský jazyk. Je to tam vyslovene vec 
„prežitia“. To je dôkazom toho, že si 
držia svoju kultúru a vplyvy západnej 
civilizácie tam takmer nebadať. V nie-
čom je to aj pozitívne: keďže pre vstup 
do Ruska je potrebné mať víza a pohyb 
cudzincov po krajine sa monitoruje pro-
stredníctvom tzv. registrácií, nie je tam 
až taká záplava Američanov či Japoncov 
s fotoaparátmi, ktorí by vám pokazili 
chuť na spoznávanie pamiatok. A tých je 
v Rusku neúrekom. Len v Petrohrade je 
toľko múzeí, palácov, kostolov či galérií, 
že tri mesiace mi stačili akurát na také  
malé „nakuknutie“. Musím povedať, že 
Moskva, čo je približne dvakrát väčšie 
mesto ako Petrohrad, je na historické 
pamiatky chudobnejšia, pretože bola 
takmer kompletne prestavaná v 60. 
rokoch 20. storočia a okrem Červeného 
námestia, Kremľa či Novodievčieho 
monastiera tam nie je až toľko čo vidieť. 
Na rozdiel od toho Petrohrad vyzerá tak, 
ako ho postavil Peter Veľký pred tromi 
storočiami. Rusi si navyše veľmi ctia 
svoju minulosť – počas môjho pobytu 
sa tam konali viaceré oslavy ruských 
sviatkov, či už išlo o sviatok práce, Dni 
Ruska, oslava výročia konca vojny a pod. 
Všetko sprevádzal veľkolepý program, 
najväčšie ohňostroje, aké som kedy 
videla, alebo vojenské prehliadky.

Na Slovensku sa mnoho študentov 
sťažuje na ubytovacie zariadenia, 
v ktorých bývajú. Ako je to s uby-
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tovaním v Rusku? Vedeli by ste to 
porovnať?

Bývala som na internáte pre zahranič-
ných študentov a dozvedela som sa, že je 
vraj výkladnou skriňou ubytovania, ktoré 
ponúka tamojšia univerzita. No nebol to 
práve veľký luxus. Za danú cenu to však 
bolo naozaj v poriadku a tých pár mesia-
cov sa to dalo prežiť. V Rusku sa nedá piť 
voda z vodovodu, takže som si musela 
kupovať balenú, často sa stávalo, že sa 
pokazil výťah alebo vodovodná batéria 
v kuchyni, alebo mi prestal fungovať čip 
pre vstup do budovy. V mojej izbe sa 
napríklad nedali otvoriť dvere na balkón. 
Nechcem Rusov kritizovať, proste sú 
inak nastavení. Život v Rusku bol aj o 
tom vystúpiť zo svojej komfortnej zóny, 
brať veci s väčšou ľahkosťou, vedieť sa 
prispôsobiť a upustiť od veľkých nárokov. 
A malo to aj svoje špecifické čaro.

Mali ste nejaké problémy v oblasti 
administratívy, napríklad problémy 
s vízami?

Administratíva v Rusku je veľmi zložitá 
a pomalá. Opäť, ako som spomínala pri 
predošlej otázke, je to tam nastavené 
inak a v mnohých veciach vládne ešte 
taký – nemyslím to vôbec v zlom, len 
na jednoduchší opis použijem slovné 
spojenie – zaspatý socializmus. Kľúčom 
pre cudzinca, ktorý sa chce dostať 
do Ruska, je dostať tzv. pozývací list 
s oficiálnou pečiatkou prijímajúcej 
inštitúcie. Je nevyhnutnou podmienkou 
pre získanie víz. A na ten som teda 
čakala poriadne dlho. Niekedy sa stáva, 
že pozvanie na ňom je napríklad k prvé-
mu marcu, ale Rusi ho pošlú až o týždeň 
po tomto termíne. Potom ešte treba 
cestovať do Bratislavy a požiadať o víza, 
za ktorých urgentné vybavenie sa účtuje 
zvlášť poplatok. A to nehovorím o kúpe 
leteniek, ktoré sú tesne pred termínom 
odletu veľmi drahé. Samozrejme musím 
podotknúť, že ja som išla do Ruska ako 

náhradník, teda som si všetko vybavo-
vala na poslednú chvíľu. Naše zahraničné 
oddelenie a takisto ruská strana sa mi 
snažili vyjsť maximálne v ústrety.

O školstve v Rusku vieme na Sloven-
sku len veľmi málo. Ako by ste nám 
ho opísali?

Vedecká úroveň pracovníkov univerzity, 
ale aj študentov, je nesmierne vysoká. 
Cieľom mojej mobility bolo pracovať  
na dizertačnej práci na Katedre sla-
vianskoj štúdií (foneticky). Pracovala 
som pod dvomi profesorkami, Marinou 
Kotovou a Viktoriou Kniazkovou, ktoré 
 boli nesmierne ľudské, ochotné a vzdela- 
né dámy. Dostala som sa k „obyčajnej“ 
seminárnej práci jednej ruskej študentky 
-druháčky o Martinovi Kukučínovi,  
a musím povedať, že to bolo napísané 
lepšie ako mnohé slovenské diplomovky. 
Školský systém je prísnejší a väčšmi 
„upätý“ než u nás, aj čo sa týka obhajob 
záverečných prác. Mala som tú česť byť 
hosťom na obhajobe jednej doktorand-
ky. Čítali sa tam dlhé protokoly, svoju 
reč predniesol vedúci komisie aj všetci 
členovia a musím povedať, že danú 
študentku vôbec nešetrili a bolo na nej 
vidieť, že je veľmi nervózna, pričom 
podľa môjho názoru bola vynikajúco 
pripravená. Mať titul PhD. tam znamená 
naozaj veľa, takýto človek je v ich očiach 
vážený a úspešný a adekvátne prísne 
sa k jeho udeleniu aj pristupuje. Inak, 
len tento alebo budúci rok – neviem, 
či hovorím úplne presne – sa tam 
prechádza z titulu kandidát vied (CSc.) 
na PhD.

Mám pocit, že ľudia dnes vnímajú 
Rusko ako nejakú nemodernú 
skostnatenú komunistickú krajinu, 
ktorá nedokáže okrem Moskvy ničím 
ohúriť. Je to naozaj tak?

Tu by som opäť rada podotkla, že to nie 
je Moskva, ale podľa môjho názoru skôr 
Petrohrad, ktorý z veľkých ruských miest 
ohúri najviac. Necestovala som do odľah-
lejších častí Ruska, takže to neviem 
objektívne posúdiť, ale počula som, že 
čím viac na východ (v rámci Ruska), 
tým je to ozaj horšie, ľudia žijú v biede 
a chudobe a často sa sťahujú za lepším 
životom práve do Moskvy či Petrohradu. 
Rusko je svojrázne a možno v niektorých 
ohľadoch nie také vyspelé ako zvyšok 
Európy, zachováva si ale svoju vlastnú 
tvár a kultúrnu jedinečnosť, ktorá sa pri 
iných veľkých, globalizáciou poznačených 
krajinách vytráca. Myslím, že určite má 
čo ponúknuť.

Cestovateľská téma je aktuálna hlavne v prázdnino-
vom období. To je už síce za nami, ale Erasmus nám 
ho dovoľuje v istom zmysle znovu oživiť. Aspoň 
v spomienkach. V rozhovore reflektuje svoje zážitky 
z tohtoročného pobytu v nie práve najtypickejšej 
destinácii – v Rusku – doktorandka z Katedry slova-
kistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ 
v Košiciach Mgr. Alena Oravcová.

Pohľad na moskovskú ulicu.

Autorka: Ľubomíra Fehérová
Foto: Archív Mgr. Aleny Oravcovej

Rusko: 
Svojrázna krajina, ktorá 
má co ponúknutˇ ,
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Jerguš – masmediálne štúdiá

ŠACHOVNICA  

Štyri malé písmenká a jedna bodka pred menom: prof. – pre niekoho  
vyvrcholenie mnohoročného snaženia a „čereŠnička na akademic-
kej torte“, pre iného zosobnenie prirodzenej autority a múdrosti 
či „značka“ vedeckej kapacity. akú predstavu o náplni práce 
vysokoŠkolského profesora majú naŠi Študenti?

NÁZOROV  
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lektorkou v Cíne
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Autorka: Kristína Tobiašová
Fotografie: Igor Michalčík

VYSTUPOVAŤ! 

Bola som veľmi zvedavá, ako také  
obrovské mesto plné ľudí vyzerá. Náš  
let pristál takmer o hodinu skôr. Na-
miesto vystupovania sme však čakali  
v lietadle na ploche letiska, až konečne 
nadišiel náš čas. Všetci sa, samozrejme, 
rýchlo hrnuli von, aby sa vyhli davom  
na vízovej kontrole. Mala som šťastie – 
bola som medzi prvými a nemusela som 
dlho čakať. Dokument o vstupe do kraji- 
ny, odtlačky prstov, kontrola na základe 
tváre – a hurá po kufre! Napriek mojim 
obavám zo všetkých recenzií, ktoré som  
o leteckej spoločnosti čítala, moju bato-
žinu nestratili. 
V pristávacej hale ma čakal študent 
Tomáš (jeho čínske meno znie ako naše 
slovo „lúčenie“) a od začiatku je mi veľkou 
pomocou pri čomkoľvek, čo potrebujem 
vybaviť. Je dobre mať niekoho z domá-
cich, kto pomôže v banke, obchode alebo 
s telefónom. Na odplatu je vďačný za oby-
čajnú radu s cudzím jazykom.

„VEĽMI MALÝ“ KAMPUS 

Univerzita, na ktorej učím, je považova-
ná za druhú najlepšiu jazykovú školu 
v Pekingu. Hoci podľa toho, čo denne 
vidím, neviem, či by som ju považovala  
až za takú dobrú, ale určite je moja  
„liberálna“ predstava vzdelávania úpl-
ne odlišná od toho, ako to majú vďaka 
kultúre a mentalite zaužívané v tejto 
krajine.
Tomáš mi povedal, že kampus je veľmi 

malý – vzhľadom na ich pomery. Má 
tri veľké kantíny (spoločný priestor 
na sedenie a okolo si môžete vybrať 
z ponuky niekoľkých občerstvení), 
niekoľko budov s učebňami, niekoľko 
internátnych budov pre študentov, jed-
nu pre zahraničných učiteľov, obrovský 
štadión, obchodíky... Cesta naprieč 
kampusom z južnej po severnú bránu 
trvá študentovi v dobrej kondícii asi osem 
minút – pravda, svižným tempom.

ŠTUDENTI SLOVENČINY 

Prvý týždeň som ich učila abecedu. 
Výslovnosť im robí veľké problémy. Je 
mi jasné, že nikto z nich si slovenčinu 
ako hlavný odbor nevybral, aj že to 
nebudú tí najlepší z najlepších. Ale sú 
snaživí a na naše pomery príliš zaliečaví. 
Tomáš mi vysvetlil, že v rámci premetov 
majú zaradené aj správanie sa k lídrom 
alebo nadriadeným – a presne toto ich 
na hodinách učia. Ak šéf povie, že má 
rád latte, máš ho mať rád aj ty (hoci ho 
neznášaš). Pôjde to s nimi pomaly, ale 
aspoň nemám obavy, že sa niekto bude 
správať nevhodne.
V každej triede sú kamery a vedenie 
si môže kedykoľvek skontrolovať, ako 
vyzerá moja hodina, ako disciplinovane 
dokážem udržať svojich študentov. Ak sa 
počas výučby nesprávajú podľa štandard-
ných očakávaní, je to automaticky chyba 
učiteľa. Ak je študentovi zle, nemôže 
odísť ani vymeškať hodinu.
S čím som sa zatiaľ na žiadnej univerzite 
nestretla je zvonenie v 45-minútových 
intervaloch. Je nám „odporúčané“ 

striktne dodržiavať čas prestávok medzi 
hodinami. Navyše, povinne študentom 
zadávam domáce úlohy. A nejaké z nich 
budem musieť aj odovzdať, tak sa snažím 
dávať aspoň vtipné zadania – naposledy 
inzerát do „zoznamky“. Čakala som, že 
sa dievčatá budú chichotať ako vždy, keď 
sa spomenie vzťah muža a ženy. Na moje 
veľké prekvapenie mi ďakovali, že to je 
užitočná úloha a určite si dajú inzerát, 
aby si našli slovenského muža...

INÝ KRAJ, INÝ MRAV? 

Známe sú mnohé kultúrne zvyky, naprí-
klad pľuvanie. Musím povedať, že to  
tu už nie je také časté, ale stále sa objaví 
niekto (zväčša starší človek), kto si schuti 
potiahne a šikovne odpľuvne na zem. Ale 
nedajbože, aby si niekto na verejnosti 
fúkal nos! Možno práve preto toľko pľu-
jú... Podobne to majú s kýchaním – až 
na chvíľu zastavíte dych, keď nevidíte 
ruku, ktorá by zakryla ústa pri kýchnutí 
a všetky tie mokré čiastočky sa rozletia 
naokolo.
Ľudia tu vôbec nepijú kávu. Viete, poo-
bede potrebujete nejaký životobudič 
a čaj je na to celkom slabý. Tak si dajú 
– „šlofíka“. Seriózne! „Pani dekanka vás 
nemôže prijať, teraz má siestu a potom 
má stretnutie.“ V kantíne o pol druhej 
kuchári spia na stoloch, hlavný čas obeda 
je od 12.15 do 13.00. Je neuveriteľné, že 
sa všetci viac-menej stihnú najesť za ten 
krátky čas. V obchodoch predavačky spia 
na stoličkách – ak niečo chcete, musíte 
ich zobudiť. Ani by si nevšimli, ak by som 
odišla bez platenia...

Keď sa slovenská doktorandka ocitne na lektoráte 
v Číne, jej život sa obráti naruby. Niežeby doteraz 
necestovala po svete krížom-krážom, ale zbaliť si 
život do dvoch kufrov, zamávať najbližším a popa-
sovať sa s nástrahami novej kultúry – to všetko 
bolo tvrdým orieškom aj pre ňu. Našťastie, život 
v Pekingu prináša aj úsmevné situácie. Naposledy 
si ju fotili v banke. Prečo? No lebo Slovenka bola 
u nich prvýkrát! Terka s maskou a kolegami v Zakázanom meste

Tí, čo majú titul profesor, sú viac prak-
tici, takže čo sa týka náplne hodín, sú 
viac zameraní na prax ako na teóriu.

Ráno príde, dá si kávu, pozrie nejaké 
papiere. Z pohľadu vedúceho mojej 

katedry, ktorý má tento titul, ide skôr 
o manažérsku funkciu.

Okrem vzdelávania aj vedenie 
študentov k praxi.

Naučiť nás, ako vykonávať svoju prácu 
správne. Rozdiely medzi jednotlivými 

akademickými stupňami nevidím.

Pedagogická výučba, no nielen práca 
so študentmi, ale aj odborná činnosť 

a prínos pre vedu.

Vzdelávať ľudí a preniesť svoje vedo-
mosti na svojich budúcich kolegov, 

vychovávať ich. Vďaka tomuto titulu 
má väčšie právomoci a kompetencie.

Byť mentorom pre študentov, posúvať 
ich vyššie, aby dokázali to, čo chcú 

dosiahnuť a boli v budúcnosti 
excelentní.

Reprezentovať univerzitu, predávať 
svoje vedomosti študentom, 

inšpirovať a prepájať poznatky 
s praxou.

Univerzita poskytuje miesto pre začiatky 
študentov od základov, teda práve vďaka 

profesorom, ktorí tu pôsobia, by nám mali 
pomôcť k čo najlepšiemu vzdelaniu 

a ukázať nám všetky názory a strany
 z pohľadu toho, čo študujeme.

ˇ

,

Cínski študenti sú snaživí, 
na naše pomery však príliš 
zaliecaví

ˇ

ˇ

ˇ



Naša Filozofická fakulta je domovom 
viacerých zaujímavých fenoménov.

Padne to tam? 
Alebo to chytí? 

Úprimne, ako dlho Vám trvalo, kým ste 
zistili, že to netreba stlačiť?

Stretneme sa tu aj 
s trochou humoru.

Univerzál 
KOMIX

Ukrýva sa tu napríklad 
aj najkratší turistický 
chodník na Slovensku.

V blízkosti je aj 
najobLúbenejšia 
košická bežecká 
trať na sto metrov.

,

Takú dávku napAtia 
nezažijete ani pri 
MS v hokeji. 

..

To všetko a ešte omnoho viac dáva fakulte 
jej vlastnú, unikátnu dušu.

POČKAJTE MAAA!


