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do rúk sa vám dostáva ďalšie vydanie časopisu Univerzál. Tentoraz sme sa zamerali  
na prácu popri štúdiu, ktorá je niekedy neoddeliteľnou, inokedy dobrovoľnou súčasťou 
niekoľkých rokov počas vysokej školy. Určite by sme všetci chceli patriť k tým, ktorí sa 
môžu naplno venovať len a len štúdiu bez myšlienok na vyrovnaný rozpočet. No na druhej 
strane by sme možno prišli o cenné skúsenosti, nenaučili by sme sa vážiť si zarobené pe-
niaze a nepovedali by sme si vetu: Tak to radšej budem svedomito študovať, než by som 
mal robiť toto po škole, či celý svoj život. Ak ste si ju ešte nepovedali, tak máte buď veľmi 
dobrú brigádu, alebo ten čas ešte len príde. Verím, že vás vaša práca, ku ktorej aj svojím 
vzdelaním smerujete, bude napĺňať, robiť vám radosť, aby ste mohli napríklad aj v 80-tke 
osláviť svoje jubileum s kolegami v práci. Nech sa vám Univerzál dobre číta!
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 Laura a Ondrej sú z Košíc. Laura  
vstáva približne hodinu predtým, než 
sa dostaví na prednášku. Cesta do ško- 
ly jej trvá približne 20 minút. Po skon-
čení výučby má približne 30 až 60 
minút na to, aby sa dostavila do práce 
– je brigádnička v Kauflande. Ako 
sama tvrdí, tento fakt u nej niekedy 
zapríčiní aj absenciu obedov. Jej stra-
vovanie tak občas pozostáva z raňajok 
a kávy – tento deficit si Laura dopĺňa 
počas víkendov. Doma sa po všetkých 
povinnostiach dlho do noci rozpráva 
s členmi rodiny a spolu si vymieňajú 
zážitky. Cvičenie jej pomáha odbúrať 
starosti a stres, preto sa mu venuje 
približne trikrát týždenne, aj keď  
v minulosti sa venovala aj hre na kla- 
víri a herectvu. Dnes je však táto 
predstava pre ňu nereálna. Tvrdí, že 
po pracovnom dni si líha do postele 
maximálne vyčerpaná, ale s pocitom, 
že jej deň stál za to:
 „Môj mesačný strop je približne 80 
hodín v závislosti od pracovných dní 
v danom mesiaci. Je ťažké povedať, 
koľko je to za týždeň, lebo sa to veľmi 
líši. To, kedy pracujem, si určujem 
sama, čo je veľkou výhodou.“
 Ondrej zvyčajne vstáva ráno o sied- 
mej. Pracuje ako redaktor pre mest-
ský informačný kanál telKE. Budík 

si však nenastavuje kvôli práci – tá 
mu umožňuje flexibilný pracovný 
čas. Práci sa venuje napríklad počas 
prestávok v škole, keď nakrúca ma-
teriál do televízie alebo ho upravuje 
postprodukčne. Práve tieto aktivity 
mu však zaberajú čas na obed, preto 
má aj také dni, keď sa naje len raz 
denne, a to večer o siedmej po prí-
chode domov. Aj tento čas je však 
flexibilný, preto niekedy „obeduje“  
aj o jedenástej v noci. Je ale vždy rád,  
že má za sebou úspešný deň a že nevy-
lihuje. Priznáva, že v súčasnosti by si 
už celodenné ničnerobenie nevedel 
predstaviť.

Máte nejakú pomôcku, ktorou 
koordinujete čas na štúdium? 
 „Vôbec nie, ak mám náladu na uče-
nie, pustím sa do toho, lebo viem, že 
budem mať všetko rýchlo hotové, ak 
nie, presuniem si to na iný deň, ak mi 
to termíny dovolia.“ (Laura)
 „Vzhľadom na to, že si zakladám 
na dobrej organizácii času, ktorú 
považujem za jeden z pilierov úspe-
chu, používam klasický papierový 
diár, v ktorom dokážem škrtať, písať 
a plánovať. To sa mi osvedčilo, aj keď 
som si naň dlho nevedel zvyknúť.“ 
(Ondrej)

Ako by ste opísali svoje platové 
ohodnotenie?
 „V podstate si pomaličky začínam 
financovať všetky svoje náklady sám, 
nezávisle od rodičov, a moje platové 
ohodnotenie mi na to postačuje. 
Nesťažujem sa.“ (Ondrej)
 „Je postačujúce na moje bežné 
mesačné výdavky, aj na to, aby som 
si mohla mesačne niečo prisporiť do 
finančnej rezervy.“ (Laura)

Aké  sú vaše mesačné výdavky?
 „Je to veľmi pohyblivé v závislosti 
od konkrétneho mesiaca, zhruba 200  
– 300 €.“ (Laura)
 „Samozrejme, nedá sa na to odpo-
vedať presne a niekedy si hovorím, 
že to ani nechcem vedieť. :-) To, že 
odchádzam z domu ráno a väčšinou 
prichádzam domov neskoro večer,  
a teda sa musím stravovať mimo 
domu, moje mesačné náklady dosť 
zvyšuje. Za mesiac miniem priemerne 
200 – 250 €.“ (Ondrej)

Povedzme, že všetci vyučujúci by 
vedeli o tom, že pracujete. Niekto-
rí z nich by mali pocit, že to nega-
tívne ovplyvňuje vaše aktivity  
na seminároch alebo výsledky  
a odporučili by vám pracovať 
menej – alebo nepracovať vôbec. 
Riadili by ste sa v takom prípade 
radou vyučujúceho alebo svojou 
intuíciou?
 „V prvom rade musím povedať, že 
nadobudnúť odborné vzdelanie pova-

žujem za veľmi dôležité. Kľúčová je 
podľa mňa organizácia času. Snažím 
sa teda, aby nemusela nastať situácia, 
že by ma vyučujúci musel upozorniť, 
že moja práca negatívne ovplyvňuje 
študijné výsledky. Ak by sa tak ale 
stalo, snažil by som sa nájsť zlatú 
strednú cestu, pretože tak, ako za dô- 
ležité považujem štúdium, jedným 
dychom musím dodať, že praktické 
skúsenosti získané priamo v práci 
už počas vysokoškolského štúdia sú 
neoceniteľné.“ (Ondrej)
 „Nemyslím si, že vyučujúci by mali 
hodnotiť to, čomu sa venujem mimo 
univerzity. Všetci na vysokej škole sme 
už dospelí ľudia, ktorí by mali mať 
dávno určené svoje priority a podľa 
 toho si zariadiť svoj čas. Poznám 
študentov, ktorých zlá životná situácia 
prinútení zamestnať sa na trvalý 
pracovný pomer (nielen brigádovať), 
a napriek tomu zvládajú zároveň 
aj štúdium. Majú môj veľký obdiv.“ 
(Laura)

Je dobré pracovať popri štúdiu?
 „Určite áno. Nikdy neviete, kedy 
v živote využijete skúsenosti alebo 
zručnosti, ktoré ste získali vďaka svo-
jej práci – či už s vaším odborom súvisí 
alebo nie.“ (Laura)

 „Je to úžasné. Toľko praktických 
skúseností vám škola nikdy nedá. Ani 
nemôže, to jej nevyčítam, nie je to jej 
poslaním. Myslím si, že akákoľvek 
práca v odbore je prínosná. Nielenže 
sa študent môže naučiť množstvo 
praktických postupov, ale naberie aj 
pracovné návyky, ktoré budúci za-
mestnávatelia radi ocenia. Rovnako 
sa študent naučí zorganizovať si čas. 
Navyše, v životopise dnes nestačí mať 
len vyštudovanú školu, ale aj praktické 
skúsenosti.“ (Ondrej)

 Práca popri štúdiu nezasahuje len 
študentov, ale okrajovo sa dotýka aj 
vyučujúcich, ktorí majú so študentmi 
pravidelný kontakt počas prednášok  

a seminárov, ale aj pri previerkach teo-
retických poznatkov prostredníctvom 
testov, skúšok, štátnych skúšok. Keďže 
mimoškolské aktivity študentov môžu 
mať vplyv na sústredenosť študentov, 
na ich pravidelnú dochádzku alebo 
na samotné študijné výsledky a rôzne 
ďalšie aspekty študijnej oblasti, pýtali 
sme sa aj vyučujúcich na ich názory  
v otázke práce popri štúdiu.

 „Oceňujem každú iniciatívu štu-
dentov pracovať, či už je to v záuj-
me prilepšiť si materiálne, rozvíjať 
svoje kompetencie alebo nadobúdať 
pracovné skúsenosti. Nikdy by to 
však nemalo byť na úkor štúdia. Byť 
študentom na univerzite je privilé-
gium, ale zároveň záväzok smerom  
k sebe, svojmu okoliu aj k celej spolo- 
čnosti, preto štúdium, pokiaľ sa už 
niekto preň rozhodol, má ostať abso-
lútnou prioritou.“ (prof. PaedDr. 
Martin Pekár, PhD., Katedra histórie 
FF UPJŠ)
 „Na katedre podporujeme všetky 
formy praxe a stáží našich študentov, 
tak na Bc. aj na Mgr. stupni štúdia.  
Je podstatné, aby sa študenti už počas 
štúdia zoznámili aj s prostredím, 
ktoré môže byť ich budúcim praco-
viskom: školami, prekladateľskými 

agentúrami, firmami a inštitúciami, 
kde nadobudnú predstavu o ich kom-
plexnom fungovaní. Odborné praxe 
a stáže sú najlepším prostriedkom 
overenia si vedomostí a praktických 
zručností, a zároveň možnosťou nájsť 
si prácu v odbore počas štúdia a po 
jeho skončení. Pre našich študentov 
preto organizujeme aj kariérne dni, 
 na ktorých participujú naše partner- 
ské inštitúcie a firmy. Naša firemná 
spolupráca sa uskutočňuje predo-
všetkým pod záštitou Americkej 
obchodnej komory, Britskej obchod-
nej komory, Slovensko-francúzskeho 
univerzitného inštitútu a Francúzskej 
aliancie.“ (Dr. h. c. doc. Mgr. Slávka 
Tomaščíková, PhD., Katedra anglistiky 

a amerikanistiky FF UPJŠ) 
 „Hoci je u nás štúdium bezplatné, 
práca popri škole môže byť v súčas-
nosti aj existenčnou záležitosťou. Nie 
všetci rodičia totiž, bohužiaľ, majú 
na to, aby financovali potreby svojho 
dieťaťa popri štúdiu. V takom prípade 
možno študenta len obdivovať, ak je 
schopný zladiť prácu so štúdiom, ak 
to však nezvládne, nesie za to vlastnú 
zodpovednosť. Obohacujúci rozmer 
môže mať práca popri štúdiu, ak je  
v odbore samotného štúdia. Osobne si 
však myslím (ja by som to riešila tak), 
že by som sa sústredila iba na štúdium 
a vychutnala si naplno jeho pozitíva 
aj negatíva. Sústredenosť totiž rozvíja 
človeka aj duchovne oproti rozptýle-
nosti, ktorá vedie k povrchnosti 
vnímania vecí a javov.“ (doc. PhDr. 
Marianna Sedláková, PhD., Katedra 
slovakistiky, slovanských filológií  
a komunikácie FF UPJŠ)
 
 K téme sa vyjadrila aj Mgr. Veronika 
Zibrinyiová, PhD., ktorá je riaditeľkou 
Univerzitného poradenského centra 
UNIPOC. V rozhovore uviedla, že ich 
centrum ponúka študentom UPJŠ  
v Košiciach rôzne informácie, ktoré sú 
predprípravou pre kariérne začiatky 
na univerzite. Sú to napr. informácie 

o tom, ako správne napísať životopis 
alebo motivačný list, informácie o 
možnostiach kurzov a stáží, vyhod-
notenie silných a slabých stránok 
študentov, ich zručností a pod. 
Organizujú tiež rôzne podujatia, 
napr. Kariérovú polhodinku alebo 
Deň kariéry. Pracovníci centra filtrujú 
rôzne ponuky zamestnávateľov, napr. 
podľa odboru alebo ročníka a v AiS-e 
ich uverejňujú cieľovým skupinám 
študentov tak, aby našli v kolónke 
„Trh práce“ len tie ponuky, ktoré sa 
týkajú predmetu ich štúdia. Väčšina 
ponúk súvisí s výkonom práce prevaž-
ne v Košiciach, niektoré núkajú prácu 
v Bratislave, ale aj v Krakove, Bruseli 
alebo Luxemburgu.

Zamestnanie a štúdium
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Ondrej popri štúdiu pracuje  
ako redaktor v lokálnej televízii.

Laura hneď po výučbe mieri
do práce v supermarkete.

„Nikdy neviete, kedy v živote využijete skúsenosti alebo 
zručnosti, ktoré ste získali vďaka svojej práci – či už s vaším 

odborom súvisí alebo nie.“
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Na jedenej strane, myslieť si, 
že mladý človek okolo 20. roku 
života myslí len na útek z milo-
vanej domoviny, by bolo až ús-
mevne patetické. Na strane druhej, 
ak by mal mať ten istý človek 
klapky na očiach niekoľko rokov, 
spoločnosť by to s najväčšou 
pravdepodobnosťou ocenila 
rovnako.

ĽUDMILA, absolventka košickej 
UPJŠ, sa v roku 2012 zúčastnila 
študijného pobytu v rámci pro-
gramu Erasmus+ na Kolínskej 
univerzite v Nemecku. Okrem 
nadšenia zo samotného mesta, 
ktoré nevyprchalo počas celého 
pobytu, v dobrom spomína najmä 
na univerzitné orgány.

„Študijné oddelenie či kance-
lária pre zahraničné vzťahy boli 
prvým pozitívnym šokom,“ hovorí. 
„Jednoduché a rýchle konanie 
zamestnancov ma doslova vyviedli 
z miery, keďže som z domácej uni-
verzity bola zvyknutá na siahodl-
hé, niekoľkokrokové procesy, ktoré 
boli vo výsledku viac zbytočné ako 
prospešné.“

Asi sme si doma zvykli na menej 
ústretový prístup, ktorý oberá o 
energiu obe strany – namiesto vec-
ného a stručného popisu riešenia 
situácií.

„Ďalšou príjemnou zmenou 

oproti Košiciam bol obrovský areál 
s vlastným parkom a parkovacími 
miestami pre bicykle. Navyše, 
párkrát sa mi stalo, že som bicykel 
zamknúť zabudla a po čase som 
zistila, že sa oň báť netreba.“

Ľudmila spomína aj na pestrý 
výber jedál či nápojov v stravo-
vacích jednotkách, z ktorých si  
vedel vybrať pre seba vhodnú al-
ternatívu každý – či alergik, celia-
tik alebo vegetarián. Samozrejme, 
so zľavou 50 % pre študentov.

Rovnako, k vybaveniu učební 
niekedy netreba najmodernejšie 
technológie, často stačí aj me-
nej zložité prepojenie. Hodiny 
literatúry boli v tomto prípade 
vedené v priestoroch univerzitnej 
knižnice. Individuálny alebo až 
priateľský prístup vyučujúcich  
k študentom sa skloňuje vo vzťahu 
k zahraničným vysokým školám 
čoraz častejšie.

„Bolo pre mňa veľkým prekvap-
ením, že hodiny boli nastavené 
tak, aby sme v priebehu celého  
semestra stihli prebrať požadované 
množstvo učiva a zároveň využiť 
čas na tvorivú činnosť. Tá bola 
v mnohých prípadoch pozitívne 
ocenená a v závere každej hodiny 
sa prirodzene vytvoril aj priestor 
na otvorenú diskusiu, kde bol o 
názor študenta záujem.“

Čo sa týka hlasu študentov,  

v dnešnej dobe si radi vyberajú  
zo širokého spektra alternatív to, 
v čom by sa vedeli najlepšie odlíšiť 
od svojich rovesníkov. Ako to bolo 
v Kolíne?

„Minimálne v prípade voliteľ-
ných kurzov telesnej výchovy 
bola miernou kuriozitou ponuka 
žonglovania...“

PETRA, ktorá sa po skončení 
gymnázia na Slovensku rozhodla 
odísť študovať do zahraničia, si 
vybrala univerzitu v Canterbury. 
Vie tak porovnať iba vlastné 
očakávania pred nástupom na 
vysokú školu vo Veľkej Británii  
s tým, ako to naozaj bolo. Okrem 
všetkých úvodných šokov, ktoré 
prirodzene vyplynuli z presťa-
hovania sa do inej krajiny, boli pre 
ňu nové a tak trochu nečakané 
metódy hodnotenia.

„Ústne skúšky neexistujú.  
Na toto stanovisko existuje veľa 
dôvodov, ale prevláda jeden – nie 
každý študent vie zvládať stres pri 
ústnych skúškach. Preto sú testy 
a odovzdávanie esejí záverečným 
výstupom študentov.“

To, či bude mladý človek po ab-
solvovaní univerzity dostatočne 
pripravený zvládať akúkoľvek 
komunikačnú situáciu v reálnom 
živote, stojí určite za zváženie. 
Odpoveď však môžeme nájsť aj  

v často sa skloňujúcich skupino-
vých projektoch, na ktorých sa 
pracuje priamo na hodinách.

Ďalším vybočením z očakávaní 
bolo oblečenie pri skúškach. 
„Študenti neberú skúšky sláv-
nostne. Chodia na ne oblečení  
v teplákoch, šľapkách, s čiapkami 
na hlavách... Dôvodom je cítiť sa 
pohodlne, aby podali čo najlepší 
výkon, čo učitelia, samozrejme, 
rešpektujú.“

Univerzita podľa Petry ponú-
ka kompletné vybavenie, aby 
študentom zabezpečili najlepšie 
študijné podmienky – od infor- 
mačného systému, cez vybavenie 
knižnice s počítačmi, tichou 
zónou, bufetom, sprchou, plne 
vybavenými individuálnymi 
miestnosťami na skupinové pro-
jekty, oddychovou zónou, až po 
zamestnancov – okrem učiteľov 
sú tam ľudia, ktorí sa špecializujú 
napr. na učenie akademickej 
angličtiny, psychickú podporu  
a pomoc pre cudzokrajných 
študentov, ak sa cítia osamelo  
a ďaleko od domova, či poradňa, 
ako zvládať študijný stres, finan-
čnú situáciu, nové prostredie... 
Celé to má jediný zámer – vytvoriť 
študentom tie najlepšie podmien-
ky na dosahovanie cieľov a odstrá- 
niť čokoľvek, čo by im v tom 
bránilo.

Vlastná výskumná stanica na 
najchladnejšom kontinente či 
počet nositeľov Nobelovej ceny 
v radoch vyučujúcich možno 
prilákajú zopár nadšencov pre 
vedu, ktorí sú práve vo fáze 
výberu univerzity – hoci na je- 
den či dva semestre. Naopak, 
niekomu by možno stačil len 
úsmev na tvárach zamestnan-
cov jedálenských zariadení 
fungujúcich pri samotných 
univerzitách. Keďže väčšina  
z nás žije vo svete, kde k fakult- 
nému výberu nestačí triediaci 
klobúk, máme tendecie fanta-
zírovať o niečom lepšom, čo by 
život vysokoškoláka mohol 
 poskytnúť.

Štúdium v iných krajinách

alebo ako to funguje inde...
Autorka: Kristína Tobiášová
Foto: pixabay.com

„Všade  
 dobre,     
 doma  
 najlepšie,“ 



TOP 5 folklórnych  
piesní  
z východného  
Slovenska

Každé obdobie ľudstva malo  módne 
trendy. Na Above mali ženy viacero 
spodných sukní, ktoré si aj poctivo 
žehlili („bigľovali“), a na nich nosili 
vrchnú sukňu, ktorá bola spravidla 
farebná. V slávnostné dni nosili 
sukne z drahého brokátu. Už keď 
boli parádne vyobliekané, tak sa 
aj patrične upravili a až tak išli do 
kostola alebo na inú slávnosť.
Kroj : Blúzka, 7 spodníc, vrchná farebná 
sukňa a zástera, vo vlasoch biele stuhy 
a na krku visiace viacradové korálky

Autorka: Alexandra Fedorová
Foto: Igor Michalčík, pixabay.com

Za zapožičanie krojov ďakujeme FS 
Jahodná. Súčasťou tohto súboru sa 
môžete stať aj vy. Členov príjmajú 
celoročne. 

ABOV GEMER SPIŠ ŠARIŠ ZEMPLÍN
Fodri, mojo fodri
Fodri, mojo fodri, kus pobigľovane,
mojo biele ľičko kus vimaľovane...

Koj v tom Sirku bubnoväli
Koj v tom Sirku bubnoväli,
koby džiävky nedávali.
Oriäški, jabĺčka, orieščätá, jabĺčka...

Gemer je zaujímavý región – svojou 
polohou aj nárečím. Pieseň pochádza 
z obce Sirk, ktorá sa nachádza blízko 
Revúcej. Do folklóru Gemera zasahovala 
v minulosti aj maďarská kultúra, 
ktorá sa miešala so slovenskou najmä 
na južnej hranici nášho územia.

Kroj: Blúzka, lajblík, spodnica, 
vrchná sukňa, zástera, farebné stuhy 
vo vlasoch a trojradové korálky

Ej, a kebi ja mala 
Ej, a kebi ja mala kridla herľičkovo,
ej, obľecela bi ja margecanske poľo.
Zaľecela bi ja až na miloho dvor,
ej, zavolala bi ja, dzeže śi, mili moj...

Región Spiša nikomu zvlášť netreba 
predstavovať. Pieseň, ktorú sme vybrali, 
pochádza z pokladnice spišského 
folklóru – z Margecian. Pieseň sa radí 
do skupiny ľúbostných a spieva sa v 
nej o túžbe vidieť svojho milého.

Kroj: Blúzka, spodnice, vrchná sukňa, 
zástera, farebné stuhy vo vlasoch 
a trojradové korálky na krku

A ja taka čarna
A ja taka čarna jak čarna čarnica,
naj še mi vystupi, šej, haj,
naj še mi vystupi z drahi  
paradnica...

Notoricky známa pieseň sa spieva 
v rytme valčíka. Vyjadruje, ako 
mladé dievky zmýšľali aj o kráse – 
krása bola, je a aj bude obľúbenou 
témou v každom storočí.

Kroj: Blúzka, lajblík, spodnice, 
vrchná sukňa, zástera, farebné stuhy 
vo vlasoch a trojradové korálky

Ej, u tich Pozdišovci 
Ej, u tich Pozdišovci, jest šumni 
dzivočki,
ej, hoj, ľem za to su šumni, že su 
harčaročki...

Východné Slovensko bolo v minulosti 
bohaté aj na remeslo, nielen na krásne 
a šikovné ženy a dievčatá. Práve 
v Pozdišovciach vyrábali hrnčiari 
keramiku, ktorá nemala páru v šírom 
okolí. A tak niet divu, že dievčatá túžili 
byť ženami práve šikovných hrnčiarov.

Kroj: Blúzka, lajblík, 3 spodnice, 
vrchná sukňa, zástera, farebné stuhy 
vo vlasoch a trojradové korálky
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Vzťah k hudbe

Harmonika bola už v detstve  
jeho obľúbenou hračkou. Prvýkrát  
ju v rukách držal už ako dvojročný.  
Hrať na akordeóne sa naučil sám už 
počas základnej školy.

,,Môj najstarší bratanec Janko, 
ktorý býval oproti nám, mal har-
moniku. Vždy sa mi páčilo, ako hrá, 
a poprosil som ho, či si to môžem 
vyskúšať. Niekedy aj tajne, keď som 
videl, že je otvorená, som si trošičku 
pohral. Moju prvú harmoniku som si 
doslova vyplakal a naši mi kúpili takú 
jednoduchú harmoniku v bazári. Mo-
hol som mať vtedy 8 – 9 rokov. Potom 
som sa zdokonaľoval, na nižšej stred-
nej škole som už sprevádzal tance  
v súbore a neskôr som začal hrávať  
aj na zábavách a svadbách.

Ako dieťa som veľa spieval, ale celá 
naša rodina bola naladená na spev. 
Veľmi dobre si pamätám: ako malého 
chlapca ma dve tety – jedna mamina 
sestra, jedna otcova sestra – držali  
v náručí a spievali mi pesničky... Celá 
rodina mala blízko k spevu a hudbe, 
mama sympaticky spievala, otec tak- 
isto. Strýko (otcov brat) sa viac orien-
toval na vážnejšiu hudbu – a práve on 
ma priviedol k operám, ktoré milujem 
dodnes. Celé časti Verdiho repertoáru 
viem priam naspamäť, nehovoriac o 
Smetanovej Predanej neveste. Chodil 
som na nižšiu strednú školu na Kováč-
skej ulici – tam, kde je dnes naša 
právnická fakulta a asi 200 metrov 

odtiaľ je Štátne divadlo, kde dávali 
Predanú nevestu. Mohol som mať 
vtedy 13 rokov, ale tak ma to zasiahlo, 
že som celý týždeň chodil ako omá-
mený a rekonštruoval si tie motívy, 
ako som si ich zapamätal a reproduko-
val. To ma oslnilo na celý život.

 

K behu som sa vrátil niekedy  
v tridsiatke. Mal som naozaj dobrú 
kondíciu, raz som zvládol aj 25 km 
beh Hornádskou dolinou – Kysak  
– Ružínska priehrada a späť. Ale  
tam som zistil, že na takú vzdialenosť 
treba maratónsky tréning so všetkým, 
čo k tomu patrí – pravidelný beh, 
prispôsobiť aj stravu – a na to som  
ja nemal čas. Spomínam si tiež na 15 
 km beh z Kostolian nad Hornádom 
do sokoľských hôr a späť, to som si 
vychutnával. Nemal som trénera, ale 
môj bratranec bol vynikajúci oštepár, 
spolu sme trénovali vrhy a hody...

S bratom sme hrávali futbal aj 
za Sokoľ. Vytvorili sme zaujímavé 
mužstvo, raz sme vyhrali nad Lorin-
číkom 15 : 0, to bolo úžasné! (Úsmev.) 
Išlo hlavne o radosť z pohybu...

Na vysokej škole sa ma raz pýtali,  
či by som nechcel hrať prvú ligu  
za Prešov,ale odmietol som, lebo som 
si povedal, že buď si vyberiem inten-
zívne štúdium, alebo všetko obetujem 
športu. Človek sa musí jednoznačne 
rozhodnúť a v živote si definovať 
dominanty a subdominanty. Pre  
mňa šport áno, ale ako vynikajúci  
doplnok popri duševnej činnosti, 
ktorá vyžaduje množstvo sedení  
atď. Šport mi nesmierne pomohol  
a pomáha dodnes...“

Radosť z pohybu

„Pred naším domov, na hornom 
konci pod horou, je lúka, kde sme ako 
deti od rána do večera behali, lietali, 
chodili do blízkej hory. Žili sme inten-
zívne s prírodou...

V neskoršom veku som prešiel  
do športovania, aj súťažného – hrá- 
val som futbal za Kysak na úrovni  
krajskej súťaže. Tiež sme hrávali 
hokej, lyžovali sa, dal som sa aj  
na ľahkú atletiku, najmä hod diskom, 
v ktorom som ako mladší dorastenec 
v rámci východoslovenského kraja 
patril k špičke. Neskôr som skúsil aj 
hod oštepom a vrh guľou a, samoz-
rejme, beh – neraz som potreboval 
dobehnúť vlak v Kostoľanoch, to boli 
tri kilometre zo Sokoľa, mojej rodnej 
obce... Niekedy som vlak nestihol, tak 
potom behom ďalších osem kilomet- 
rov až do Košíc (smiech), ten pohyb 
bol permanentný...

 

návšteva

Co ste o nom nevedeli

Profesor Sabol  
jubiluje

Patrí medzi špičkových jazykovedcov 
nielen na Slovensku, ale aj vo svete. 
Stretnúť ho môžete na Katedre slova- 
kistiky, slovanských filológií a komu-
nikácie Filozofickej fakulty UPJŠ  
v Košiciach.
Dr. h. c. prof. PhDr. Ján Sabol, DrSc., 
oslávil  začiatkom tohto roka osemde-
siatku. Slovenský jazyk a slovenská li-
teratúra, teda aj jazykoveda a literárna 
veda, ho sprevádzajú celým životom. 
Avšak sú veci, ktoré ste o ňom určite 
nevedeli. Takto si zaspomínal na svoje 
detstvo a študentské časy.

Jubileum

Autorka: Gabriela Homoľová
Foto: súkromný archív prof. J. Sabola

ˇ ˇ

Prof. Sabol ako dvojročný.

Prof. Sabol počas strednej školy sprevádza dievčatá zo súboru.
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Prvá brigáda
„Prvé brigády sa organizovali  

na strednej škole. Mohli sme si aj sami 
vybrať brigádu a rátalo sa to za brigád- 
nickú činnosť. Niekoľko liet som pra-
coval takpovediac ako cestár v našej 
rodnej dedine, ale boli aj také brigády, 
na ktorých som bol počas prázdnin. 
Napríklad, keď sa museli presídliť oby-
vatelia niekoľkých obcí zo Zemplína, 
keď vznikla Zemplínska šírava, v obci 
Žakovce pri Kežmarku sme po základ- 
ných prácach strojov dávali do pori-
adku cestu a priestory pred domami. 
To bolo hádam celý mesiac, počas toho 
sme založili aj kultúrnu skupinku  
a pre miestnych občanov a susedné 
obce sme pripravili estrádu, recitácie, 
spevy a vôbec zábavný program. Mám 
na to obdobie veľmi prijemné 
spomienky.

Na vysokej škole v Prešove to bolo 
aj tak, že v rámci tzv. odbornej praxe 
sme intenzívne pomáhali pri jesen-
ných prácach na poliach na chotári 
Solivaru. Bola to kvázi odborná prax 
na poli, pritom sme neboli poľno-
hospodárska fakulta...“

Slovenčina
„Slovenčina a jazyky ma veľmi 

bavili, ja som to tak prirodzene nosil 
v sebe. Nemôžem povedať, že som bol 
výsostne orientovaný na humanitné 
disciplíny. Napríklad ma veľmi bavila 
aj matematika, chodieval som po ma- 
tematických olympiádach a na matu-
ritu som si vybral dokonca chémiu. 
Asi to bol univerzálny pohľad na svet. 
Slovenčina bola dominantná, tak som 
sa úplne prirodzene rozhodol študovať 
slovenčinu v kombinácii s ruštinou.“

Rodina
Veľa študentov si počas vysokej 

školy nájde životných partnerov. Aj 
profesor Sabol spoznal svoju man-
želku Oľgu na vysokej škole, bola totiž 
jeho študentkou. Učil ju predmety ako 
úvod do štúdia jazykov či fonetiku  
a fonológiu – 30. januára uplynulo 54 
rokov od ich svadby. Čo je podľa neho 
„tajomstvom“ dlhoročného vzťahu?

„Myslím, že je to do značnej miery 
individuálne, ale rozhodujúca v par-
tnerstve je vzájomná dôvera, úcta, 
pravdaže, hľadanie kompromisov,  
lebo sú často aj odlišné názory na nie- 
ktoré veci a to si treba všetko pokojne 
vydiskutovať a nájsť riešenie, ktoré 
je prijateľné pre oboch. Potom je tu 
fenomén detí – to je najväčší zázrak  
v živote. Venovať sa spoločným 
deťom, vidieť ako rastú, ako získavajú 
základné poznatky o svete, ako komu-
nikujú, to je nesmierne dôležité pre 
rodinu...“

Čo ste nevedeli 
o prof. Sabolovi:

• Ak by si mal zobrať na opustený ostrov  
 iba jednu knihu, boli by to Dobšinského  
 Prostonárodné slovenské povesti.

• Čítať vedel ešte predtým, ako začal  
 chodiť do Základnej ľudovej školy  
 v Sokoli. Naučili ho to jeho starší bratranci, ktorí bývali oproti nim.

• Prvá kniha, ktorú prečítal, bola knižka mikropoviedok I ja už čítam, ktorú dostal  
 na svoje prvé školácke Vianoce. Prečítal ju hneď na Štedrý večer.

•  Obľúbených piesní má asi tisíc, záleží na nálade. Má rád piesne z celého Slovenska,  
 ktoré odrážajú prírodné prostredie a dušu obyvateľov týchto regiónov. Z výcho- 
 doslovenských patrí k jeho najobľúbenejším pieseň Hej, koničku vrani muj, sam še  
 mi kantaruj...

•  Vytvoril tisíce hádaniek a krížoviek. •  Je vášnivý fotograf.

•  Pochádza z troch súrodencov – je najstarší, brat je o 4 roky 
mladší a sestra je mladšia o 11 rokov.

• Jeho manželkou je doc. PhDr. Oľga Sabolová, CSc.,  
mim. prof., s ktorou majú dvoch synov a štyri vnúčatá.

• Nikdy v živote nestál na kolieskových korčuliach

Mama mi raz 
povedala slová, 

na ktoré nikdy  
v živote nezabud-

nem: „Keď sa ťa  
v krížovke pýtajú  

na popevok, odpoveď 
je la.“ Lúštili sme spolu 

krížovky, keď som mala 
asi deväť rokov. Vtedy mi 

to celé nejako nedávalo 
zmysel, pretože som nero-

zumela slovu „popevok“ 
– myslela som si, že je to 

nejaká mechanická 
súčiastka, ktorou sa 
niečo upevňuje. S jed-
ným háčikom som sa 
však pasovala omno-
ho intenzívnejšie: 
nevedela som, či 
sa „ch“ v krížovke 
písalo celé do jednej 
bunky alebo osobitne  
do dvoch, a často mi 
to dokonca kazilo 
výsledky v tajničke.

Odvtedy uplynul 
nejaký čas, no nez-
namená to, že po-
dobné bizarnosti už 
neriešim. Niekedy 
napríklad rozmýšľam 
nad tým, či cesty vy-
zerajú vďaka reklam-
ným panelom viac 
modernizované, ale-
bo tie bilbordy jedno-
ducho len robia všade 
naokolo bordel. Ino-
kedy zas hľadám 
odpoveď na otázku, 
kam sa stratili všetky 
tie hviezdy, ktoré 
povyhrávali súťaže 
SuperStar (alebo 
tie, o ktorých spieva  
Beáta Dubasová).

Mnohí z nás sa možno v krátkosti zamysleli nad podobnými 
maličkosťami a nazdávam sa, že viacero študentov sa zamysle-
lo aj nad istým špecifickým výrazom, ktorý maľuje o čosi reali-
stickejší obraz o študentskom živote než všetko ostatné, čo som  
spomenula. Ide o výraz „akademických 15 minút“. Dodnes neviem, 
čo to je, prečo to tu je, akú to má históriu a podobne. Faktom je, 
že nie vždy je to 
15 minút, a potom  
v tom študenti  
vidia príležitosť, ako 
pohodlne odísť  
a nezúčastniť sa  
na prednáške, alebo 
príležitosť lamen-
tovať, znervóznieť 
a klásť otázky 
ďalším študentom. 
Zvláštne, ako vie 
takýto smiešny časový úsek v jednej chvíli človeku znepríjemniť 
nála-la-la-du, a v inej situácii ju zlepšiť. Napríklad vtedy, keď 
pri skúške vyučujúci poskytne študentovi 15 minút na to, aby 
porozmýšľal nad otázkou a dobre ju sformuloval. Mne osobne tým 
ešte nikto nepokazil výsledky – tak ako mi to niekedy robilo písmeno 

„ch“ – práve naopak.
Veľmi často 

je 15 minút 
n e z n e s i t e ľ n ý c h , 
no platí to najmä  
v momentoch, keď 
v reštaurácii čakáme 
na čašníka, alebo 
keď v daždi čakáme 
na autobus, alebo 
keď v kresle pri lam-
pe, rádiu a kávičke 

čakáme, kým ju zubár konečne dopije, nech 
dovŕta ten mizerný zub...

Pokiaľ ide o aka- demických 15 minút, 
zaujať voči nim len a len kritické 
stanovisko je asi veľmi úzky a jed-
nostranný pohľad. Uvážiac, ako vzácne  
a podnetné sú minúty, ktoré môže 
študent aj vyučujúci venovať sám sebe a svojej príprave 
na odovzdávanie posolstiev, musím povedať, že hoci o tomto 
fenoméne nemám mnoho informácií, považujem ho za sym- 
bol ľudskosti a vnímavosti na našej univerzite, pretože zohľadňuje 
potreby vyučujúcich, ale takisto aj študentov.

Ako sa s ním teda popasovať? Asi bude najlepšie počkať...

AKADEMICKÝCH 

MINÚT

Ľubomíra   
Fehérová

fejtón

Prof. Sabol s manželkou Oľgou a synmi Františkom a Jánom.

Prof. Sabol počas základnej vojenskej služby.
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Bolo to veľmi ťažké, pracovala 
som vo výrobni mydiel vo Veľkých 
Kapušanoch. Náročné bolo najmä 

nosenie ťažkých škatúľ. Príjemným 
aspektom však bola čistota a vôňa.

Minulé leto som pracoval u švagra, 
išlo o prácu s financiami. Najťažšie 

bolo telefonovať s nahnevanými 
ľuďmi...

Moja prvá brigáda bola v oceliarskom 
závode, kde som robil pomocné upratova-
cie práce. Pozitívom bolo, že som spoznal 

veľa ľudí, no rovnako som tak zistil,  
že tento druh práce nie je pre mňa.

V šestnástich som sa stala animátor-
kou v tábore, do ktorého som chodila 

ako dieťa. Bola to moja vysnívaná 
práca, jediným negatívom boli porady 

v noci, počas ktorých som neraz 
zaspala.

Na prvú brigádu si nespomínam  
v dobrom. Pracovala som ako poklad-
níčka v obchodnom reťazci. Keďže išlo 
o prácu s peniazmi, bolo to stresujúce, 

ale pracovný čas som vedela prispôsobiť 
svojim potrebám.

S brigádami zatiaľ skúsenosti nemám, 
dokonca nemám ani žiadnu vysní-
vanú. Po skončení vysokej školy by 
som chcela pracovať ako učiteľka.

Prvú brigádu som skúsila minulé leto 
v kaviarni, nemám na to pozitívne 

spomienky. Okrem prípravy káv som 
musela stíhať aj prípravu palaciniek  
či panini a veľakrát som nestíhala.

Prvýkrát som robil čašníka a nevedel 
som o tej práci nič. Dokonca raz jedna 
opitá zákazníčka hodila pohár na zem. 

Práca s ľuďmi je naozaj náročná.

Pracoval som ako čašník v Prešove, ľudia 
ma často otravovali s hlúposťami, boli 

nároční, chceli si objednávať viacero jedál 
naraz.
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autorka: Kristína Tobiašová
foto: Gabriela Homoľová

Pracovať budeme údajne celý život, no mnohí z nás si k tejto rutinnej 
činnosti hľadajú cestu už počas strednej či vysokej školy. Toto obdobie je 
– rovnako údajne – najvhodnejším na hľadanie samého seba či na strá-
canie a v niektorých prípadoch aj opätovné hľadanie ideálov. Študentov  
v areáli FF UPJŠ sme vyspovedali, ako si spomínajú na svoju prvú brigádu.

Umelecká tvorba

 Úlomky

Schúlená v náručí nehybnej letnej noci,
kde sny prestali byť v tvojej moci,
unášané k miestam, kde cítiť krehkosť hlasov
sťa ľahučký vánok zblúdený vo vlasoch

Vieš, že našlo si ťa šťastie,
no to sa ti ľahko hovorí
Nechávaš radšej nežným prameňom sĺz narúšať
nepoškvrnený blankyt letnej oblohy

Sťaby po bodľavom koberci tŕňov prechádzal si sa bosý
hľadíš na tie svoje drobné kvapky rosy
Nepostrehneš, keď sleduješ ich tak zasnene,
že leto strieda zaschnutá paleta jesene

 Nedokoncená

Obrátim sa, vydýchnem „zbohom“
Netušiac, či to šepkám svojej kolíske,
či hrobom
Chcem iba kričať v tomto tichu
a cítiť tvoju nehu
Túžim sa topiť v daždi,
nie byť uväznená v snehu
No zatiaľ len stojac nehybne
do zeme zapúšťam korene
Čo nájdu si snáď cestu 
popod tie kamene

 Búrka

Zmráka sa.
Z pochmúrnej oblohy pomaly padá dážď,
Naše najväčšie obavy,
naša zášť
Hľa, jemný závoj drobných kvapiek naše šťastie naruší
Byť radšej svetom zabudnutý pútnik
bez vody na súši?
Tú dokonalosť neuvidíš,
je v kráse maličkostí ukrytá
Zošli dážď na umierajúcu ružu,
až potom uvidíš, ako prekvitá
A nebo hoc svojou temnotou
ti často hrá na city,
Zrkadlom odráža ti
len tvoje vlastné pocity
Tak zotri si už tú pavučinu sĺz z očí
Aj tá najničivejšia búrka sa po čase skončí

 Posledná a prvá

Keď ťa vidím stáť pri okne
niekde medzi temnotou a svitom hviezd,
stojím v tieni a rozmýšľam,
rozmýšľam nad tým,
či sa niekedy dostaneš
za bránu svojich prekrásnych miest

V tom tieni za tebou
cez jemný závoj, za ktorým ma nevidíš,
prechádzajú moje prsty...
chcú ti iba ukázať tú krásu,
na ktorú nedovidíš

Mýliš sa, ak si myslíš,
že „navždy“ nie je pre všetkých

Predsa vidíš naše skrýše počas hrejivých zimných nocí
predsa vieš, že osud si teba aj mňa
vzal do svojej vlastnej moci

Koľko času bez seba budeme potrebovať,
kým pochopíme,
že je ho zrazu málo?
Prečo stojíš v tme
chrbtom ku mne,
čo sa to s nami stalo?

Čo sa stalo, keď každý jeden deň
vychádza slnko,
rovnako, ako to moje
a u teba iba zapadajúce lúče
vedú vzájomné boje?

Chcem sa za tebou rozbehnúť
a znova prežiť naše „navždy“
Alebo jednoducho skončím tak,
že budem sama kráčať
v chladnom jesennom daždi

Nič netrvá večne,
ani novembrový dážď,
ani lúče,
ani naše nemé piesne...

jediné navždy, ktoré stále trvá,
je s tebou, láska,

moja posledná aj prvá.

ˇ

Radka Kolcunováautorka:



Vedú sa debaty, či si zrušíme letný čas.

Univerzál 
KOMIX:
O ČASE

Nám, študentom, by sa zišlo 
niečo iné: čo tak pridať dňom 
pár hodín navyše?

Čas je totiž zaujímavá 
veličina. Niekedy 15 minút 
prejde príliš rýchlo,...

... Inokedy sa to, naopak, zdá ako celá večnosť.

Niekedy sa ale čakaniu jednoducho nevyhneme. 
Napríklad na Ďalšiu sériu oblúbeného seriálu...

... na výsledky zo zápočtu... ... Alebo Či raz 
odpíše na to 
pozvanie na rande.

,


