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„Spojenie vzdelávania a dobrovoľníctva, tak ako je 

realizované na Univerzite tretieho veku v Žiline, je 

jedinečné. Dokazuje, že ľudia vo vyššom veku nie sú 

len pasívnymi prijímateľmi informácií a poznatkov, 

ale že dokážu byť aktívnymi aktérmi celoživotného 

vzdelávania a svoj potenciál využiť aj v službe iným. 

Dobrovoľníctvo nepozná obmedzenia veku 

a vzdelania. Každý z nás môže venovať svoj čas, 

energiu, svoje schopnosti a robiť svet lepším. Teším 

sa, že mám možnosť spolupracovať s UTV v Žiline 

a pomáhať koncept prepojenia vzdelávania 

a dobrovoľníctva posúvať. Verím, že tento model sa 

stane inšpiráciou aj pre iných.“ 

 

„Nie je všetko zlato, čo sa blyští, no poklady by sme 

nemuseli vyhadzovať... Aj takto by som mohol 

parafrázovať môj zámer priblížiť  zberateľstvo  a  fila- 

teliu študentom univerzity tretieho veku. Okrem 

zachovávania historických hodnôt cez poštové 

dokumenty, prináša filatelia a zbieranie poštových 

známok široké možnosti rozšíriť si poznanie a tým 

zmysluplne vyplniť voľný čas, čo študenti starších 

generácií veľmi oceňujú. Priznám sa, v ich záujem 

som v kútiku duše dúfal, no skutočnosť prevýšila 

všetky očakávania.„ 
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 UNIZA U3V                                                                                                                Schody č. 21, marec 2021  

ÚVODNÍK 

 

Milí čitatelia,  

slovenský básnik – Milan Rúfus v jednej zo svojich básni 

hovorí: „Krajina detstva – deťmi žitá  báseň. Skutočnosť 

je tu zázrakom a zázrak skutočnosťou.“ 

Myslím si, že väčšina z nás skutočne považuje detstvo za 

zázračné obdobie svojho života. Obdobie  plné 

rozprávok, zázračných bytostí, bezstarostných hier, malých kamarátov, 

prvých lások, ale aj rozbitých kolien, roztrhaných nohavíc, ubolených 

srdiečok či očí plných sĺz. Spomienky uložené  hlboko  v srdci hrejú, ožívajú 

v nich naši rodičia, starí rodičia ako symbol lásky, bezpečia, dobroty 

a nehy. Jednoducho, detstvo, je  niečo, čo navždy patrí iba nám a už sa 

nevráti. 

A predsa mnohí z nás pocítili túžbu aspoň kúsok zo svojho detstva odhaliť, 

pootvoriť dvierka detstva a podeliť sa so spomienkami. Ďakujem im za to. 

A vám, milí čitatelia, prajem príjemné chvíle pri  čítaní nášho časopisu,      

v ktorom sa prelínajú dve ústredné témy. V úvode časopisu sa venujeme, 

po celý rok rezonujúcej pripomienke 25. výročiu založenia U3V UNIZA 

a následne téme:  Môj najkrajší zážitok z detstva alebo mladosti.  

Viera Ďurdíková, šéfredaktorka 

SCHODY  

Pozeral som naše Schody          Na U3V získavame veľa 

Videl som dvadsaťjeden brázd         Vieme kedy medzi slová 

Oráčov na poli           zamlčané a vyslovené rovnosť treba 

Rozsievali slová ako zrno                      

Získané trením dlaní           Vieme vyčistiť ofúkať zrno 

Chlieb pre duše                      Vieme vybrúsiť krásu slova 

Slamenice napĺňali sami                       A obdiv siať znova a znova  

 

Štefan Zvarík, študent U3V 
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 UNIZA U3V     Schody č. 21, marec 2021  

Oslavujeme 25. rokov 

Univerzity tretieho veku v Žiline 

 

UNIVERZITA S FREKVENCIOU ŽIVOTA 

V apríli 2020 vznikol na pôde Ústavu celoživotného vzdelávania UNIZA 

kanál You Tube s autorským formátom FREKVENCIE U3V. Kreatívny tím U3V 

produkoval relácie so zaujímavými hosťami, témami a zážitkami. Do júla 

2020 pripravil tieto:  

- Jeden, jedna z nás... o výnimočných osobnostiach Žilinského kraja. 

Cyklus Cesty poznávania sa transformoval do nového on-line šatu. 

Hosťami boli: Mgr. Michal Macháč, PhDr. Marián Mrva, Filip Višňovský; 

 

- Jeden z lektorov U3V. Jeho hosťami boli:  doc. Ing. Peter Jančura, 

PhD.,  Mgr.   Jozef   Šimonovič,  Henrieta   Ďurovová,  RNDr.  Ján   Mäsiar, 

RNDr. Vojtech Jankovič; 

Ponuka vzdelávania V rokoch 1995 až 2020 si študenti U3V UNIZA 

mohli vybrať z ponuky 72 vzdelávacích 

programov  alebo modulov 

Nárast počtu 

študentov 

V zakladajúcom roku 1995 bolo na U3V UNIZA 

zapísaných 17 študentov a v akad. roku 

2019/2020 bolo zapísaných 594 študentov 

Absolventi Za 25 rokov U3V UNIZA absolvovalo  5 884 

študentov  

 

 

Ženy/muži Podiel žien na vzdelávaní dlhodobo prevyšuje 80 

% z celkového počtu študentov 

Priemerný vek 

študentov 

V akad. roku 2019/2020 bol priemerný vek 

študentov 67 rokov 

 

Lektori Počas 25 akademických rokov učilo na U3V 

UNIZA viac ako 320 lektorov 

 

Časopis Schody V júni 2010 začal vychádzať časopis Schody a v 

septembri 2020 vyšlo jeho 20. číslo 
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- Jeden z hostí U3V. Boli nimi Mgr. Ilona Štorová - prezidentka České 

asociace age managementu a Mgr. Branislav Gröhling - minister ŠVVaŠ 

Slovenskej republiky. 

Rok  2020  je  pre  Univerzitu  tretieho  veku  ÚCV  UNIZA  rokom   jubilejným. 

V akademickom roku 2020/2021 oslavuje  25. výročie svojej existencie. 

Opäť na  FREKVENCIÁCH U3V rezonujeme myšlienkami celoživotného 

vzdelávania v novej sérií relácií Jeden, jedna z nás... 25 rokov U3V UNIZA.  

Univerzita tretieho veku UNIZA rozpráva svoj 

PRÍBEH cez PRÍBEHY výnimočných osobností, 

ktorých život je spätý s jej životom. 

Univerzita s frekvenciou života – U3V UNIZA 

doposiaľ predstavila hostí:  

- Ing. Lucia Hrebeňárová, PhD. - riaditeľka ÚCV UNIZA a prezidentka    

ASUTV na Slovensku 

- prof. Ing. František Schlosser, CSc. - autor idey vzniku U3V UNIZA  

- prof. Ing. Milan Dado, PhD. -  bývalý rektor UNIZA a priaznivec  

- Dr.h.c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD. - bývalá rektorka UNIZA 

a lektorka U3V 

- prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD. - súčasný rektor UNIZA 

a podporovateľ U3V 

- PhDr. Renáta Švarcová - správkyňa agendy U3V v jej prvých rokoch 

- Ing. Jarmila Turoňová - riaditeľka Gymnázia Hlinská Žilina a partner 

v dobrovoľníckych aktivitách U3V 

- Ing. Ján Pavlík, PhD. - zástupca Žilinského samosprávneho kraja 

a lektor U3V  

Frekvencie U3V pulzujú i naďalej... Sú tu pre kohokoľvek, kedykoľvek 

a kdekoľvek.  

Ľubica Mindeková, autorka relácií, koordinátorka U3V 

Martina Kardošová, marketingová podpora, koordinátorka U3V 

SPOMIENKY NA PREŽITÉ ČASY NA U3V 

V ostatnom časopise SCHODY som sa dozvedela, že Univerzita tretieho 

veku  pri  Žilinskej  univerzite  slávi   25.  výročie  jej založenia.  Ihneď   sa  mi  
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v pamäti vynorili spomienky, ktoré som ako jej študentka zažila. Pamätám 

si presne deň, keď som zasadla  do jej lavíc. Dobre si to pamätám preto, 

lebo to bolo presne v deň mojich 60-tich narodenín. Človek a medziľudské 

vzťahy, tak sa volalo študijné zameranie, ktoré ma zaujalo ako prvé. 

Po skončení som sa prihlásila na  študijné 

zameranie Dejiny Žiliny, a potom nasledovalo 

vzdelávanie  na tému Osobnosti Slovenska. A 

neľutujem, že som sa prihlásila, získala  som 

nielen nové vedomosti, ale aj nových 

priateľov. Často spomínam na pútavé 

prednášky, zaujímavé    exkurzie a spoločné 

posedenia  so  spolužiakmi.  Získané  vedomosti  využívam aj teraz pri práci 

v Základnej    organizácie Jednoty  dôchodcov  na  Slovensku   v  Žiline,  

kde  pôsobím  vo  funkcii predsedníčky. Zúčastňovala som sa aj 

dobrovoľníckych akcií  počas prázdnin,  a  to  na  stretnutí  s   deťmi – 

Detské leto v knižnici, kde sme spolu s pani Viktoriou Tomanovou prežili 

viaceré milé popoludnia so 6-9 ročnými malými zvedavými deťmi pri 

rozprávaní o Jánošíkovi, o Žofii Bosniakovej, o živote pltníkov, ale aj o vývoji  

územia Slovenska a mesta Žilina. Univerzitu tretieho veku pri ŽU a Jednotu 

dôchodcov na Slovensku spája aj dlhoročná spolupráca vzájomnej 

podpory a propagácie. 

Prajem U3V pri Žilinskej univerzite k jej 25. výročiu založenia ako aj do 

ďalších rokov veľa zvedavých poslucháčov a veľa pútavých tém pre 

svojich študentov. 

Alžbeta Vítová, predsedníčka ZO JDS Žilina a bývalá študentka U3V 

Foto: autorka 

AUTOR IDEY VZNIKU U3V V ŽILINE 

Rozhovor s prof. Ing. Františkom Schlosserom,CSc.  

 V rozhlasovej relácii Frekvencie U3V s názvom: 

Jeden, jedna z nás ... mali naši študenti U3V UNIZA 

možnosť   zoznámiť   sa   s  Vami  v rozhovore   s  pani  

PhDr.    Ľubicou    Mindekovou,   ako   autorom   idey  

Študenti Dejín Žiliny 
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vzniku Univerzity tretieho veku na UNIZA v Žiline prorektorom pre 

vzdelávanie na UNIZA v roku 1995. Čitateľov nášho seniorského časopisu 

by však zaujímali aj vaše osobné pocity, skúsenosti,  spomienky na mladosť 

i dlhé roky pôsobenia v oblasti vzdelávania. 

 

Téma tohto vydania časopisu je: Môj najkrajší zážitok z detstva alebo 

mladosti. Ktorú osobnosť alebo situáciu z tohto obdobia svojho života si 

rád pripomínate ? 

Veľmi rád spomínam na mojich rodičov, ktorí už nie sú medzi nami. 

Veľakrát mi v živote pomohli a usmerňovali ma. Boli sme štyri deti, každého 

z nás prihlásili do jazykovej školy a do ľudovej školy umenia (hudobnej 

školy). Jedna sestra je lekárka, druhá učiteľka, ktorá sa podieľala na vzniku 

špeciálnej školy pre deti s poruchami učenia (ADHD) a brat je projektant  

inžinierskych sietí.  

Ako prorektor pre  vzdelávanie ste sa stretávali s mnohými ľuďmi – lektor-

mi, profesormi i študentmi.  Je, podľa vás, rozdiel v túžbe po vzdelávaní 

medzi mladými a seniormi? 

Mám skúsenosti, že túžba po vzdelaní je závislá od osobnosti človeka. 

Seniori chcú „chodiť do školy“ a  získavať vedomosti z vlastného 

presvedčenia. Študenti denného štúdia chcú aj študovať aj niečo zažiť, 

športovať, snažia sa aj pracovať a byť sebestační, cestovať. Všetko treba 

skĺbiť, nie vždy sa to podarí... 

Pri realizácii idey U3V ste navštívili aj Univerzitu Komenského v Bratislave, 

kde sa v tom čase seniori zúčastňovali prednášok spoločne s mladými 

študentmi. Dnes aj na U3V často hovoríme o medzigeneračných vzťahoch 

a zúčastňujeme sa aktivít v tomto duchu. Aký je váš názor na 

medzigeneračné vzťahy v súčasnosti? Je dôležité rozvíjať ich? 

Na začiatku pôsobenia U3V na Žilinskej univerzite mohli seniori navštevovať 

prednášky so študentmi v dennej forme štúdia, popr. podieľať sa na 

konzultáciách pri spracovaní záverečných prác študentov dennej formy 

štúdia. Neviem presne, ako sa to v  praxi využívalo. Rozvíjať 

medzigeneračné    vzťahy    je    potrebné.    Z  vlastnej    praxe   viem,   že  
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niektoré  technológie  v  mojom  odbore  ako  keby  z času  na  čas znova        

ožívali. Vzájomné ovplyvňovanie sa seniorov, ktorí majú skúsenosti 

a mladých ľudí, ktorí majú nové vedomosti a chcú na sebe pracovať, 

posúva vývoj v spoločnosti dopredu.  

Celý život ste pôsobil ako pedagóg. Stretávali ste sa mnohými žiakmi. 

Niektorí vás iste upútali viac, niektorí menej. Ale vždy ste sa snažili vytvoriť 

si k nim určitý vzťah. To je jednoducho súčasť poslania pedagóga. Ako by 

ste hodnotili v súčasnej epidémii Covid-19, v čase dištančného vzde-

lávania a chýbajúceho osobného kontaktu, vzťah učiteľa a žiaka? Myslíte 

si, že to má dnešný pedagóg ťažšie? 

 

Prvých sedem rokov po absolvovaní Slovenskej technickej univerzity v Bra-

tislave som pôsobil v praxi. Po nástupe na Žilinskú univerzitu som pôsobil vo 

funkciách prodekana a prorektora pre vzdelávanie a štyri roky na 

ústrednom orgáne štátnej správy, kedy sa podarilo vytvoriť registre 

študentov, zamestnancov vysokých škôl, centrálny register publikačnej 

činnosti a register záverečných prác („antiplagiátorský zákon“). Podarilo 

sa pritom aplikovať skúsenosti z pedagogickej praxe. Mal som aj študenta, 

neskôr doktoranda a kolegu, ktorý pracoval na svojej diplomovej práci 

z vlastnej iniciatívy aj cez prázdniny. Dnes sa ukazuje, že kontakt so svojou 

alma mater je obmedzený, pedagógovia často hovoria  aj  o nezáujme 

a  zľahčovaní. Neprijateľná,  pre  spoločnosť,  bola  predstava  o  zrušení 

maturity a absolvovaní vysokej školy bez záverečnej skúšky v rámci 

pandémie. Verím, že sa to v budúcnosti  nestane. Učitelia to majú ťažšie, 

ide o to, aby vydržali zvýšené nároky počas tohto stavu a viedli študentov 

aj k samostatnej práci. Aj študenti by si mali uvedomiť, že tak ľahko, ako 

teraz v škole, sa k vedomostiam v praxi nedostanú. 

Každý človek sa občas zamyslí nad svojím životom, nad tým čo prežil, čo 

vykonal, čo nevykonal, čo ho ešte čaká, čo by ešte chcel zažiť. Človek 

má určité fázy svojho života veľmi rád,  rád na ne spomína, stále sa k nim 

vracia. Na ktoré obdobie svojho života najradšej spomínate vy? 

Pre mňa bol dôležitý prechod z praxe na Žilinskú univerzitu. V podniku som 

pracoval  v oblasti  technického  rozvoja,  podieľal  som  sa  na  zavádzaní  
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nových technológií do výrobného procesu.  Predpokladal som, že aj na 

univerzite budem pôsobiť v pedagogickej oblasti a vo vedeckom 

výskume. Už počas vysokoškolských štúdií som absolvoval doplňujúce 

pedagogické vzdelanie a po nástupe na univerzitu aj kurz vysokoškolskej 

pedagogiky, pričom výsledky zo záverečnej práce som musel aplikovať 

v predmete, v ktorom som pôsobil ako odborný asistent.  

Myslím si, že nielen povolaním, rodinou, priateľmi, povinnosťami ale aj 

záľubami človek napĺňa svoj život. Čomu sa rád venujete vo svojom 

voľnom čase? Aké sú vaše koníčky? 

Záhradka a práca v nej, v minulosti aj šport, teraz len pasívne, pri 

televízore. Počas vysokoškolských štúdií som sa venoval aktívne aj hudbe. 

Vďaka dnešnej U3V a  aj  vám, ako  autorovi myšlienky U3V, už 25 rokov 

mnohí seniori nachádzajú novú motiváciu v etape života, kedy skončili 

s aktívnym každodenným životom, kedy majú pocit, že ich už nič nové 

nečaká, že sa stávajú príťažou spoločnosti.  Vďaka vašej iniciatíve pred 

25 rokmi je tu niečo, čo im ukazuje život z inej perspektívy. Ponúka im 

možnosť vzdelávať sa v oblastiach, ktoré ich zaujímajú, na ktoré predtým 

nemali čas a zároveň sa stretávať so zaujímavými ľuďmi, vytvárať nové 

priateľstvá. Aký odkaz by ste poslali dnešným študentom U3V? 

Teší ma, že na Žilinskej univerzite sa myšlienka U3V ujala a podarilo sa ju 

rozvíjať. Prvotné myšlienky boli prijaté  vo vedení univerzity a boli rozvíjané 

na oddelení pre vzdelávanie rektorátu a neskôr na Ústave celoživotného 

vzdelávania Žilinskej univerzity. Čo odkázať študentom U3V? Aby študenti 

vytrvali v predsavzatí „chodiť do školy“, aby získavali nové poznatky 

z hociktorej oblasti ľudskej činnosti, aby iniciovali oblasti štúdia, ktoré by ich 

zaujímali   a   pomáhali   zjednodušiť   alebo  zlepšiť  život.  Želám   všetkým   

študentom, lektorom,  zamestnancom  ústavu  veľa  zdravia, entuziazmu a 

vytrvalosti.  

Ďakujem Vám za rozhovor a teším sa, ak sa stretneme aj ako spolužiaci na 

U3V . 

                             Rozhovor viedla:  

Viera Ďurdíková, študentka U3V 
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OTVORENOSŤ MYSLE A RUKY PRIPRAVENÉ POMÔCŤ DRUHÝM. 

V  akademickom   roku   2020/2021   si  pripomíname  

25. výročie založenia U3V UNIZA. Cesta k dnešnej podo-

be U3V UNIZA je založená na vzdelávaní, tvorivosti, 

odvahe, umení počúvať a vytrvalej práci. A to je 

presne to, čo sa rozhodla vo svojom živote uplatňovať 

aj mladá ambiciózna (25-ročná) Katarína Dudová. 

Milí čitatelia,  ponúkam Vám rozhovor s ňou ako dôkaz, 

že medzi nami žijú aj krásni mladí ľudia, pre ktorých je 

poslaním kvalitne sa vzdelávať a následne svoje 

vedomosti a schopnosti ponúkať v službe iným.  

Katarínka, Váš životopis, v ešte tak mladom veku, je radosť čítať. Začnime 

Vašim kvalitným vzdelaním. Ako hodnotíte svoje štúdium na King’s 

College London? V čom je tam vzdelávanie iné ako u nás?  

Štúdium na  King’s  College  London  mi  v mnoho otvorilo oči a rozšírilo 

obzory aj názory. No pred tým, ako sa dostanem k druhej časti otázky, by 

som len rada podotkla, že ja sama som nemala skúsenosť so štúdiom na 

slovenskej vysokej škole a preto by som nerada porovnávala tieto dva 

systémy. Rada by som však vyzdvihla to, čo sa mi na vzdelávaní na tejto 

zahraničnej univerzite páčilo. Začala by som osobným prístupom 

profesorov, ktorí hneď od začiatku dajú študentovi pocítiť, že sú tam pre 

neho, aby ho učili, namotivovali, či usmernili. Profesori sa osobitne 

zaujímajú o každého jednotlivca, nie len ako o jedného zo študentov 

daného ročníka. Rada si spomínam na pani profesorku, ktorá nám stále 

na svojich hodinách prizvukovala, že ak máme nejaký problém, alebo sa 

túžime len s niekým porozprávať, v  jej kabinete  na  nás stále  čaká dobrá 

káva, niečo sladké a ona sama. Na mnohých predmetoch nás profesori 

poznali po mene a rovnako očakávali aj od študentov, že ich tak budú 

oslovovať. Ďalšia črta, ktorú by som rada vyzdvihla, je práve prístup 

k vzdelávaniu zo strany študentov. Tým, že si študenti za toto štúdium 

platia, sú zároveň motivovaní brať toto štúdium zodpovedne a snažia sa 

z neho vyťažiť čo najviac. Navyše v rámci univerzít fungujú mnohé skupiny 

angažujúcich sa študentov, ktorí organizujú rôzne mimoškolské prednášky, 

Katarína Dudová 
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či diskusie nad rámec štúdia od finančného poradenstva, prípravy na 

pohovory, pomoc s písaním esejí, či praktiky ako zvládať stres a pora-

denstvo v oblasti duševného zdravia.  

Ako vnímate Vaše momentálne štúdium v Rakúsku v Innsbrucku? 

Život a štúdium v Innsbrucku je taký malý sen. Doobeda ste na prednáške 

a po prednáške môžete ísť rovno do hôr. Pravdou ale je, že momentálne 

máme štúdium v online forme, čo dosť limituje ten spoločenský aspekt. No 

ľudskú kreativitu nezastaví ani pandémia a tak sme si skúsili, aké to je 

spoločne variť virtuálnu študentskú večeru, každý vo svojej vlastnej 

kuchyni, alebo mať online vianočný večierok. Na druhej strane, kým moje 

štúdium v Anglicku bolo viac teoretické, toto magisterské štúdium 

v Innsbrucku je zamerané viac prakticky, čo dodáva celému štúdiu ešte 

taký ďalší rozmer. Rovnako môj magisterský program predstavuje spojený 

program viacerých európskych univerzít, kde si študent môže vybrať, na 

ktorej univerzite strávi najbližší semester. U mňa to teda od februára bude 

Bolonská Univerzita v Taliansku.   

Čo Vám dalo štúdium Kolégia Antona Neuwirtha u nás na Slovensku? 

Kolégium Antona Neuwirtha predstavuje formačno-vzdelávací program 

zameraný na filozofiu, históriu, kultúru a umenie. No tento program mi dal 

ešte oveľa viac, ako len štúdium týchto predmetov. Štúdium v Kolégiu 

u mňa prehĺbilo túžbu k poctivejšiemu prístupu  k poznaniu  a vzdelávaniu.  

Naučilo ma to viac sa zamýšľať nad textami, diskutovať s autormi 

a pozývalo ma ísť viac na hĺbku. O to krajšie a pestrejšie boli diskusie práve 

vďaka rôznorodosti komunity spolužiakov. Bolo krásne sledovať, ako sa 

študenti informatiky, literatúry, medicíny, či dejín umenia vedeli spoločne 

zamýšľať  nad  filozofickými  textami  a  tým,    čo  nám   tieto  texty  môžu  

povedať aj do dnešnej doby. Hĺbka sa týmto formačno-vzdelávacím 

programom niesla všade od toho akademického, až po vzťahy v komu-

nite. Kolégium mi tak ponúklo rok plný poznania, hĺbky, krásy a daru 

priateľstva.    

 

Čo  podľa  Vás  je  potrebné  urobiť,  aby   kvalita,  spôsob  formálneho  aj 

nefomálneho  vzdelávania  a  prepojenosť  na  prax  u nás   na  Slovensku 

fungovala? 
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Jednu vec, ktorú by som si veľmi priala je, aby sme ako spoločnosť boli 

schopní oceniť, aké dôležité a kľúčové vzdelávanie je. A v tomto 

nemusíme čakať na štrukturálne zmeny, aby sme zmenili náš osobný 

postoj. Stačí, ak budeme deťom, vnukom, a ich priateľom vštepovať lásku 

k poznaniu, motivovať ich k poctivému štúdiu a podporovať ich v tom, čo 

ich baví. Rovnako aj každý študent môže k tejto premene prispieť tým, že 

si začne štúdium vážiť, bude ho brať poctivo, nebude sa báť pýtať 

a skúmať veci, ktoré ho zaujímajú a bude vedieť oceniť prácu svojich 

pedagógov. Sama veľmi rada spomínam na pedagógov, pri ktorých som 

mala pocit, že im na ich povolaní a kvalite vzdelávania skutočne záleží. Tá 

kvalita vzdelávania od toho jedného pedagóga tak bola neporovnateľne 

lepšia aj bez zásahu nejakých vyšších štruktúr.  

Spája nás aj zmysel pre dobrovoľníctvo. U nás na U3V UNIZA je to dobro-

voľníctvo   vo   vzdelávaní.  Vy  sa  venujete  dobrovoľníctvu  v  sociálnej 

a zdravotníckej oblasti. Čo Vás naučila dobrovoľnícka činnosť? 

Dobrovoľnícka činnosť mi v prvom rade otvorila mnoho dverí,  do  ktorých  

som mohla nie len nakuknúť,  ale  stať sa súčasťou dobrého diela.  Či už to 

bola práca s deťmi, dobrovoľníctvo v nemocnici, seniorský tábor, či 

humanitárny projekt v utečeneckých táboroch v Iraku. Všetky tieto 

skúsenosti ma učili viac si všímať ľudí okolo seba, ich potreby aj 

každodenné starosti. Naučilo  ma to väčšej kreativite pri hľadaní ciest, ako  

veci zefektívniť, či uľahčiť. A v neposlednom rade ma to naučilo ceniť si 

službu a prácu druhých.  

Ste  mládežníckou  delegátkou  pri  Svetovej  zdravotníckej  organizácii –

WHO.  Aké je Vaše poslanie v tejto celosvetovej inštitúcii? 

Ako mládežnícka delegátka pri WHO som sa zamerala na tému 

duševného zdravia u mladých ľudí. Vnímam, že táto téma sa mladých 

čoraz viac dotýka, a preto je dôležité,  aby sme ako spoločnosť scitliveli 

na tieto narastajúce problémy, nie len u mladých ľudí. Mojím cieľom je 

povzbudiť mladých k tomu, aby sa v prípade potreby nebáli vyhľadať 

odbornú pomoc, ale aj to, aby si všímali druhých okolo seba. Cez 

workshopy na školách sa s mladými rozprávame o tom, prečo je téma 

duševného zdravia dôležitá, aké sú formy dostupnej pomoci na Slovensku,  
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ale aj to, čo pre svoje duševné zdravie a pohodu môžu urobiť už dnes. 

Zároveň mi táto delegátska pozícia ponúka nahliadnuť aj priamo do 

štruktúr tejto Svetovej zdravotníckej organizácie, kde vďaka stáži vo WHO 

môžem tieto témy sledovať aj z celosvetovej perspektívy.  

 

Aký je Váš názor na dôležitosť celoživotného vzdelávania a prečo je, 

podľa Vás, v našej spoločnosti nutnosť stále na sebe pracovať 

nedocenená? 

Myslím si, že práve pandémie ešte viac zvýraznila hodnotu a potrebu 

celoživotného vzdelávania u nás na Slovensku. Zrazu, keď sa celý svet 

presunul  do  virtuálnej  sféry,  nastavilo   nám to   ako  spoločnosti   zrkadlo 

v tom,  ako veľmi sme pripravení čeliť aj takýmto technicky náročnejším 

výzvam. Aktívni seniori v sebe ukrývajú veľký potenciál, ktorý máme 

tendenciu prehliadať a ich snahy na sebe ďalej pracovať patrične 

nedoceniť. Netrúfam si dať jasnú odpoveď na to, prečo je to tak, no 

dúfam, že budeme mať ako spoločnosť oči aj mysle otvorené, aby sme 

tieto snahy  nie  len  vedeli oceniť, ale   aj  podporiť a  ponúknuť  ďalšie 

možnosti tým, ktorí o to majú úprimný záujem. V zahraničí je to bežná prax, 

že vekové spektrum spolužiakov je omnoho pestrejšie a širšie, ako to 

zvykne byť u nás. Môj brat, ktorý sa rozhodol študovať fotografiu na jednej 

britskej univerzite s úsmevom spomína, že zo svojich spolužiakov na 

magisterskom štúdiu bol jednoznačne najmladší a viac ako polovica ich 

kurzu boli práve aktívny seniori, ktorí tomu celému kurzu dali úplne inú 

zaujímavú dynamiku.  

Akú skúsenosť máte so seniormi vo svojej rodine, vo svojom okolí alebo 

z Vašich pobytov v zahraničí? 

 

Už od malička ma fascinovali príbehy mojich starých rodičov, ktorí nám 

rozprávali o ich životných cestách, spôsobe ich života, či spomienkach na 

ešte staršie generácie v našej rodine. Tento záujem sa prehlbovala ešte 

viac počas rôznych stretnutí so seniormi z môjho okolia. Sama pochádzam 

z malej dedinky na východe Slovenska, kde sa všetci navzájom poznáme. 

Tá krása a radosť zo vzájomnej výmeny, keď po návrate zo zahraničia 

dostanete pozvanie na  kávu  od  nejakého  seniora  z  dediny,  aby ste im  
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porozprávali  čo  je  nové  vo  svete  a oni  vám  na  oplátku  porozprávajú 

o tom svojom svete, je veľmi obohacujúca. Minulý rok som mala možnosť 

zúčastniť sa ako dobrovoľník seniorského tábora, ktorý organizovala 

skupinka  mladých ľudí. Nazvala som to týždeň odbúravania predsudkov, 

počas ktorého mali mladí ľudia možnosť zistiť, aký obohacujúci a kvalitne 

strávený čas sa dá zažiť spolu so seniormi. A rovnako aj seniori mali 

možnosť nazrieť do života dnešných mladých ľudí, ich záujmov a plánov 

do budúcna. Pre mňa to bolo len ďalším utvrdením, akí obohacujúci  si  

vieme byť  všetci navzájom.  

         

Viete si predstaviť prepojenie vzdelávania detí, mládeže a seniorov? 

V akej podobe? 

 

Určite áno. Veľmi sa mi páčia rôzne iniciatívy, ktoré majú za cieľ takto 

prepojiť generácie v oblasti vzdelávania. Spomínam si na jednu 

organizáciu, ktorá virtuálne prepájala školopovinné deti v rámci výučby 

cudzích jazykov so seniormi z rôznych kútov sveta, aby mohli spoločne 

konverzovať a učiť sa nie len novému jazyku, ale aj inej kultúre.  

Vo svojom životopise uvádzate: „Som extrovert, ktorý rád motivuje dru-

hých a nachádza najväčšiu radosť v tom, ak vidí zaangažovaných ľudí, 

ktorým záleží na ľuďoch, komunite a spoločnosti vôbec. Uvedomujem si, 

že  na to, aby  človek  dokázal  motivovať  druhých  ľudí k práci, je naj-

lepší osobný príklad. Pre mňa to znamená, zapáliť sa pre vec, v ktorej 

vidím zmysel a dobro.“ Tieto krásne myšlienky už o Vás veľa naznačujú, 

ale napriek tomu: Ako by ste ešte bližšie  formulovali svoje poslanie alebo 

smerovanie vo Vašom živote? 

Úplne jasnú predstavu o svojom smerovaní zatiaľ nemám. Rada sa 

nechávam prekvapiť životom, čo mi prinesie do cesty. No vnímam, že by 

som rada ostala v tejto sociálnej a zdravotníckej oblasti, ktorá mi je veľmi 

blízka. Dôležité pre mňa však je, aby som v tom, čo budem robiť a čomu 

sa budem venovať, videla zmysluplnosť, dobro a krásu.  

 

Rozhovor pripravila a viedla:  

Jana Sňahničanová, koordinátorka U3V    

Foto: autorka 
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ZVONY DETSTVA JURAJA SARVAŠA 

V pohodlí jeho domova v Banskej Bystrici, pri čaji v kresle s výhľadom na 

mesto,  obklopení knihami a rôznymi oceneniami, ale aj s úsmevom 

a v pokoji, sa rozprávam s Jurajom Sarvašom (1931). Pýtam sa aj na 

mozaiku jeho detstva. Juraj s radosťou začína odkrývať čaro svojich 

detských čias, ktoré sa mu spájajú predovšetkým s Radvaňou (dnes súčasť 

Banskej Bystrice) a so Sládkovičom, ktorý tam kedysi 

pôsobil. A ešte s mamou. „Moja  mama   bola veľmi  

jednoduchá  robotníčka, ktorá napríklad v štyridsiatom 

prvom, keď odhaľovali pomník Andrejovi Sládkovičovi, 

ma zobrala za ruku a šli sme na túto slávnosť.“ Sarvaš mal 

v tom čase desať rokov a onú slávnosť, chvíle opisuje ako 

čosi výnimočné, čo ho sprevádza doposiaľ. Navyše, 

najstarší brat Juraja Sarvaša – Andrej tam recitoval báseň 

Andreja Sládkoviča. Kľúčovou osobou života, čiže aj 

detstva a mladosti Juraja Sarvaša, sa stala práve jeho 

mama. Keď  sa   na ňu  pýtam,  majster  slova  si   povzdychne   a pokra-

čuje   v   rozprávaní. „S láskou spomínam na svoju matku, ktorá  ovdovela 

vtedy, keď mala šesť detí. Bolo nás síce osem, ale prvé dve deti zomreli 

v prvej svetovej vojne. Mama na to spomínala, že keď prvé dve deti 

zomreli, ona si trhala vlasy.“ Bol týfus, bola pandémia...   

Ako Juraj podotýka, rozmýšľa často, ako to celé bolo a vidí v tom zázrak 

a silu matky, ktorá sa nenechala zlomiť. Vychovávala sama šesť detí. Bola 

prostou   robotníčkou  a   spomínala,  že  robila   aj   pri   murároch   a  ešte  

v septembri bosá chodila s fúrikom a maltou. Bola pobožná, modlila sa 

a verila. Dnes odpočíva na evanjelickom cintoríne v Banskej Bystrici. Pri 

tom všetkom, ako podčiarkuje Juraj Sarvaš, sa dožila 83 rokov. Práve Juraj 

sa s farárom dohovoril, že do jamy na cintoríne si ju spustia sami štyria 

synovia. Juraj ešte nad hrobom zarecitoval báseň Milana Rúfusa Odišla 

starenka. Ako spomína, takto vzdal posledný hold svojej výbornej matke, 

ktorá preňho doposiaľ symbolizuje detstvo a spája sa mu s najkrajšími 

spomienkami.  

Milan Rúfus píše vo svojej básni Zvony detstva: „Vždy príde deň, keď deti 

zjedia kľúč (od dverí tajomstva. Už ho nevrátia).  Už ho nevydajú, už v nich  

Juraj Sarvaš 
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zapadá, (čo deň to hlbšie a neprekročia prah) zavretých dverí už nikdy 

viac.“  

Zdá sa, že zvony detstva zvonia v spomienkach Juraja Sarvaša zreteľne 

podnes, a pre nás ostatných je nádherné započuť ich ozvenu v roz-

právaní majstra slova, rodáka zo Sládkovičovej Radvane. Možno budú 

skôr či neskôr rezonovať aj v našich spomienkach na detstvo. A na mamu. 

  

Marcel Páleš, dramaturg, Rozhlas a televízia Slovenska 

Foto: autor  

MOJE KRASOKORČULIARKY - MOJE KRÁSKY 

Písal sa rok 1963. Mala som 12 rokov a veľký sen stať sa krasokorčuliarkou, 

ako v tom čase súrodenci Romanovi, neskôr Mašková. Vtedy som bývala 

v časti mesta, ktoré malo vlastné hokejové ihrisko. Usporiadatelia ihriska sa 

o  túto  plochu  po  nociach a v mrazoch starali - vylievali vodu z Hornádu. 

A  veru mali sme aj svoj vlastný hokejový tím. 

Chlapi v šatniach hrali karty, a len z času na čas išli 

skontrolovať, ako plocha ľadu mrzne. Rozsvietili, keď 

vyšli na obhliadku ihriska, a potom zase zhasli a po-

kračovali s kartami. Vtedy nastala naša chvíľa. 

Preskočili sme mantinely a po okrajoch, mimo ich 

dohľadu, sme sa naháňali a robili malé akrobacie ako 

lastovičky či piruety. Boli sme však stále v strehu, kedy 

opäť vyjdú na kontrolu. Keď sa reflektory rozsvietili, 

nastal poplach. Okamžite sme preskakovali a scho-

vávali sa za mantinely.  Takto  sa  to opakovalo až do 22. hodiny večer, 

kedy sme už museli utekať domov. Nikdy  nás  pri tom nechytili. A kto vie, 

možno nás aj videli, no nechali nás hrať sa. To už neviem. Po niekoľkých 

týždňoch som sa naučila dobre korčuľovať. V nedeľu po zápase nás tí 

dobrí muži pustili na ľad, keďže videli, že sme prišli na zápas, len aby sme si 

zakorčuľovali. Ľad  bol  po  hokejovom zápase poškodený a všade samá 

jama. Tam si ma všimol môj učiteľ aj hokejista. Spýtal sa ma, či by som 

nešla reprezentovať školu v rýchlokorčuľovaní. No ja som bola vytešená, 

že  konečne  prichádza  moja  chvíľa.  Lenže  mať korčule po staršej sestre 
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(alebo boli spoločné?), to sa mi už nepáčilo. Začala  som doma  prosíkať 

o  nové  korčule,  no  nie  hocijaké ale snehovo-biele.  Ježiško  mi  vyhovel,  

a  ja  som ich dostala. Keď  som  ich  uvidela,  srdce  mi   búšilo a nevede-

la som sa dosť naďakovať... Už som ich ani z rúk nechcela dať. To bolo 

emócii! Na súťaži boli ale lepší korčuliari, ktorí mali trénera a viac 

skúseností, a tak sa mi ušlo len 3. miesto. No aj tak potešilo. Otvorila sa mi 

cesta ku krásnemu športu, čo vystihujú aj samotné korčule. 

Aj keď som sa nestala  krasokorčuliarkou,  láska k tomuto  krásnemu športu 

ma viazala roky. Neskôr boli v meste krásne zimné štadióny, kde sa púšťala 

hudba a korčuľovalo sa do kruhu. No to sme už korčuľovali v pároch za 

rúčky, užívali sme si pri hudbe tance krasokorčuliarov. 

Dnes, keď vidím na ľade súťažiť krasokorčuliarky, prežívam  s  nimi radosť aj  

pády,  obdivujem krásu i náročnosť tohto športu. Moje korčule mi slúžili 

dlho  a  patrili  ku  mne  v  tom  čase  tak,  ako dnes kabelka.  Visia aj dnes  

v mojej  komôrke.  Vždy tam hodím očko, veď čo keď ich možno ešte raz 

nabrúsim.  

Helena Jarčusková, študentka U3V 

Ilustrácia: Ľudmila Gašparíková 

MOJE DETSTVO - ČEPIEL 

Moje detstvo bolo krásne, i keď trvalo pomerne krátko. Od roku 1946 sme 

bývali takmer v strede Žiliny pod Čepielom. K tomuto  miestu ma viaže 

množstvo spomienok. Vtedy to bol úplne, ale 

úplne iný kút mesta.  

 

Pre vysvetlenie nežilinčanom, Čepiel predsta-

vuje  spojenie chodníkom  hore kopcom  od 

Sadu na Studničkách, na Mariánske námestie, 

cez Horný Val. V lete žienky z okolia plákali 

vypratú bielizeň v betónových kadiach na 

Studničkách, kde bola neskutočne studená 

voda.  Sad  na  Studničkách, vtedy Roosveltov  

park (potom Gorkého sad), bol vysadený 

kvetmi a strážil ho „parkman“. 
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V zime to bolo miesto, úradne  zatvorené  zo všetkých  strán pre dopravu 

a  patrilo deťom - hádam z celej Žiliny. Treba povedať, že v zime bola ozaj 

zima s množstvom snehu tak, ako by sa na zimu patrilo. Zvyčajne prvý sneh 

priniesol Martin na bielom koni, a aj keď sa neudržal dlho, bola to 

predzvesť, že je nutné zniesť z povaly sánky, oprášiť ich.  Prípadne  pore-

parovať a namazať na nich  skĺznice opakom kožky zo slaniny alebo 

voskom zo sviece, aby boli pripravené na zimnú, takmer každodennú 

prevádzku. Na druhej strane je však pravda, že na celú zimu jedny sane 

nestačili. Chuderky sa tak polámali na kopci, že neboli schopné opravy.  

Bolo že to radosti, keď sme sa mohli spustiť úplne zhora celým kopcom od 

Kováčskej ulice (dnešného hotela BOSS), krížom cez park až ku mliekarni, 

bola  na  rohu  dnešnej  ulici  Republiky   (vtedy Ul. 28.októbra).  Kto si to 

zakeroval dolu koncom a ulicou popri domoch, musel veru pred 

križovatkou, teda pred Kominárom, poriadne brzdiť.  Zo školy veľa žiačikov 

išlo domov dolu kopcom na aktovke, veď vtedy žiadne školské  batohy na 

chrbát neboli. Po maturite som už mala zakázané od mojej maminky 

chodiť sa sánkovať, vraj som už slečna. No chuť bola velikánska, a tak sme 

s mladšími bratmi chodievali na večerné sánkovačky, ktoré neraz končili 

okolo desiatej, veru aj jedenástej hodine. Keď prestal byť Čepiel v zime 

uzavretý bola to rana pre všetky deti z okolia a nepomohli ani žiadosti  

rodičov o obnovu tradície sánkovania v meste. 

Aby sme sa mohli korčuľovať, robievali sme si ľad v parku. Sneh, ktorého 

bolo veru neúrekom sa riadne udupal a polieval sa vodou zo Všiváka. 

Všivák je potok, ktorý vyvieral za sídliskom Solinky, v katastri obce Rosina. 

Je asi 5 km dlhý  a  pred  sídliskom Solinky vteká  do  potrubia. Popod  celé 

sídlisko tečie v potrubí až po Park Ľudovíta Štúra (Bôrický park). V tomto 

úseku je otvorené koryto, ktoré na konci ulice Tajovského opäť ústi do 

potrubia, ktoré pokračuje popod nemocnicu, križovatku Májovej a Pred-

mestskej ulice cez park, ulicou Republiky, Námestie A. Hlinku a následne 

popod železnicu až do Váhu.  

V parku bol kanalizačný poklop, z ktorého pomocou vedier na lane sme 

čerpali vodu. Bola to celkom drina, no sladká odmena bezplatného 

korčuľovania stála za tú námahu. Mali  sme  korčule  na  kľúčik - kvinťáky 

a  tie  boli pripevnené  na  bagandže.  Ľad  nám  však vydržal  len keď boli  

https://www.zilinak.sk/lokality/rosina
https://www.zilinak.sk/temy/park-ludovita-stura
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veľké mrazy. Je mi ľúto, že sa Žilina  tak  veľmi zmenila.  A to žiaľ, nie vždy 

k lepšiemu. No čas  nezastavíš,  len spomienky zostávajú.  Dnes mi to vnú-

čatá ani nechcú  veriť,  že  bola doba,  keď sa pre deti zastavila prevádz-

ke  na ulici v meste na niekoľko mesiacov, len aby sa mohli sánkovať.  

Moje detstvo - rodina 

V rodine nás bolo celkom dosť: mamička, otecko a šesť detí. Uživiť toľko 

krkov nebolo vždy ľahké, ale zázračné mamine ruky vždy vedeli vykúzliť 

mimo iného i parádne  jedlo. Mäso bývalo v nedeľu, a to musela byť i ho-

vädzia polievka s množstvom zeleniny a samozrejme domáce rezance. 

Ušetrené uvarené  polievkové mäso bolo na  pondelok a ostatné dni boli 

zeleninové a múčne. 

Zelenina - na to rada spomínam. Vždy bola čerstvá, lebo sa po ňu 

chodievalo ráno na tržnicu ku Zdenkovi. Zdeno Marenkov bol veľký 

pestovateľ všemožnej zeleniny vari pre polovicu žilinských rodín. 

Pochádzal z Bulharska. Na trhu ju mal rozloženú na „štontoch“ v celých 

kopách a domov sa vracal, až keď všetko predal. My sme však chodievali 

i ku nemu na pozemok, kde ju pestoval. Tu mal postavený domček, v kto-

rom s rodinou býval. Pre nás deti to bol menší výlet, lebo zo Studničiek pod 

Čepielom, kde sme bývali, sa chodievalo väčšinou v sobotu cez celé 

mesto až za „sirkovú“  továreň a cez rajeckú štreku.  

Nás deti najviac zaujímal potôčik, ktorý pretekal celým pozemkom. Čuduj 

sa svete, v potoku plávali ryby,  ktoré si tam Zdenko choval. Mohli sme ich 

z brehu naháňať, no do vody hodiť kamienok, to bolo prísne zakázané. 

Keď bol najmladší brat v kočiari obložený najrozličnejšou zeleninou, vybrali 

sme  sa  na  cestu  späť domov.  Aj  tá  cesta  bola  vtedy zaujímavá, lebo  

zvyčajne sme sa zastavili v cukrárni oproti farskému kostolu, kde sme 

dostali jednu - dve fľašky  „krachelky“  s  tým,  že  sa musíme všetci podeliť. 

Dnes, keď vidím zeleninu v našom mini-obchode, kde ju vozia jedenkrát za 

týždeň, je mi skutočne smutno. A veru, neraz si ju radšej ani nekúpim. 

Čas sa nedá zadržať a mne sa blíži ôsmy krížik. Prežila som toho veru 

celkom dosť, krásne, veľmi pekné, pekné, menej pekné i to ostatné. 

Spomienok je plné priehrštie, no spomínať chcem len na to, čo bolo 

pekné a dobré. 

Alexandra Trizuliaková, študentka U3V  

      Ilustrácia: autorka 
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SPOMIENKY NA DETSTVO 

...túžim, aby boli pre naše dve dcérky čo najkrajšie... 

Po roku manželstva sme pocítili s manželom túžbu adoptovať si dieťatko. 

Stalo sa to, keď som počula čítanie zo sv. Písma: “Nenechám vás ako 

siroty...“ Áno, jedno dieťa nezostane sirotou, podelíme sa s ním o náš 

domov. Povedali sme si, že popri našich deťoch by sme takto mohli 

pomôcť jednému dieťatku, ktoré nemalo šťastie vyrastať v biologickej 

rodine. Vtedy sme ešte netušili, že biologické deti mať nebudeme. Čakali 

sme 2,5 roka,  keď  zazvonil  telefón  s tou najkrajšou správou - narodilo sa 

pre nás dievčatko, ktoré nám dnes veľmi obohacuje náš život. No musím 

priznať, že jej tvrdohlavá povaha nám dáva 

niekedy poriadne zabrať. Ale milujeme toto 

nádherné stvorenie... Neskôr, pribudlo k našej 

dcérke Kristínke ďalšie dievčatko – Terezka. 

Najkrajší dar pre dieťa je súrodenec, preto sme 

rozhodli adoptovať si aj toto dieťatko. Prvý rok 

bol síce dosť ťažký, ale teraz sa tešíme z toho, 

ako sa naše deti majú rady, sú pre seba 

navzájom i pre nás nesmiernym darom. Obohacujú sa a hlavne pre nás sú 

veľkou školou života. Nie, nie sme  hrdinovia  ani  dokonalí rodičia. Len sme 

vypočuli volanie srdca a prekonali strach z budúcnosti: “Čo ak to 

nevyjde."  A neľutujeme!  

Spomienky na krásne chvíle detstva našim dievčatám raz oživia denníčky, 

ktoré im teraz s láskou tajne píšem, aby mali zachytený každý okamih 

života a aby vedeli, že vždy boli a budú milované. Možno básne, ktoré si 

raz dievčatká  nájdu v denníčku, budú hovoriť  za všetko. 

  

                      autorka: pani Monika 

                           Foto: autorka 

PAMÄTNÍČEK  

Pri nedávnom upratovaní som v jednej zásuvke objavila malý pamät-

níček.  Zápisník  v tvrdom  obale,  s  obrázkom plachetnice a okrajmi ozdo-

benými  stužkou. Pripomenulo  mi  to jednu  spomienku  na  detstvo.  Toto 

 

Denníčky 
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nebol  prvý  pamätníček, ten som si želala  dostať k narodeninám, ale 

zhorel v peci. Hodila ho tam mama, keď  prišla na to, že  som sa v nedoč-

kavosti a zo zvedavosti  kutrala v skrini a hľadala narodeninový darček. 

Samozrejme, že na to prišla a veľmi sa nahnevala. Na ten žiaľ a bolesť, 

ktorú som vtedy cítila, keď plamene postupne požierali listy papiera, som 

nikdy nezabudla. Navždy som si zapamätala, že  hrabať v skrini a nepoč-

kať na prekvapenie, sa neoplatí. Túto príhodu si nie raz vypočuli moje deti 

aj vnúčatá ako ponaučenie.  

Nového pamätníčka som sa predsa len dočkala. O mesiac neskoršie - na 

meniny. Konečne som ho mohla ponúknuť svojim spolužiačkám a spolu-

žiakom, aby  mi  tam  niečo  napísali a nakreslili. Ale než som ho pustila do 

obehu,  napísala  som na prvú stranu: „Môj  pamätníček  v úcte maj,  listy 

z neho netrhaj   a kto ten list vytrhne, tomu ruka odpadne!" 

A tak sa pamätníček postupne zapĺňal obrázkami ružičiek, zvieratiek, 

postavičiek. Obrázky obkreslené, ale aj  vlastná tvorba. Atramentom ale-

bo tušom napísané veršíky, napríklad: „Keď  raz budeš čítať tieto riadky, 

spomeň si, že sme boli kamarátky". „Buď šťastná, čo viac ti môžem priať, 

veď slovo šťastie znamená viac, než ti život môže dať."  Alebo len stručné: 

„Mojej milej kamarátke na pamiatku venuje …" 

Pamätníčky kolovali rad radom. Dnes by sme povedali, zdieľali sme medzi 

sebou obrázky a správy ako na Instagrame, Messengeri. Kresby sa ukladali  

na biele stránky, vzájomne sme si porovnávali venovania, kto má viac a     

krajšie. Keď sa raz uložili, ostali  navždy  ako milá  spomienka na kamarátov   

z detstva. Nedajú sa  vymazať, a ak by chcel niekto vytrhnúť list, nemôže, 

lebo by mu ruka odpadla. 

Jaroslava Hubková, študentka U3V 

 

ACH TÁ LÁSKA ...  

                                                                                  

Je čas diskoték  - tzv. Čajov o piatej,  svetom vládnu hity skupín Elán, 

Beatles, ABBA, nosia sa tesilové nohavice - dolu rozšírené do zvona, hoci 

mnohí z nás túžia po rifloch zo zahraničia. Niektorí spolužiaci už vlastnia 

prvé digitálky a na hodinách matematiky aj kalkulačky. V televízii s nadše-

ním  sledujeme  seriál   Žena za pultom. V  kostoloch  počas náboženských  
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obratov netradične znejú piesne v podaní mladých beatových skupín 

a mandarinky  a  pomaranče  sú  pre  nás  vzácne, hlavne  na  Vianoce.   

Práve som skončila základnú školu a stala sa prváčkou na gymnáziu, ktorá 

prežíva svoju prvú lásku. 

Palino bol gitarista, maturant. Nevadilo mi, že on 

má devätnásť a ja len pätnásť. Jeho vysoká 

postava, bohaté tmavé vlasy a pekné hnedé oči 

mi učarovali. Spolu s kamarátmi v beatovej ka-

pele netradične hrával v kostole počas 

cirkevných obratov. Tu som ho objavila aj ja. Tajne 

som ho denne pozorovala, keď išiel okolo nášho 

domu a dúfala, že so pozrie smerom k môjmu 

oknu, zatiaľ čo ja som sa skrývala za záclonou.  Na 

klzisku som korčuľovala čo najrýchlejšie, len aby som bola v jeho blízkosti. 

Nakoniec nás zblížila hudba. Začal ma učiť hrať na gitare. Otec 

(mimochodom dobrý gitarista) mi kúpil gitaru – španielku) a učenie sa 

mohlo začať. 

Hodiny hry na gitare sme absolvovali pekne vo dvojici  na schodoch 

nášho domu.  Moje tvrdé prsty ťažko zvládali akordy. Čoskoro sa objavili aj 

prvé  pľuzgiere.  Palino  mal   trpezlivosť.  Znovu  a  znovu  ukladal   moje 

neposlušné prsty do akordov. Jeho náhodné dotyky boli pre mňa sviat-

kom. Vždy som pocítila, ako sa mi nalieva rumenec do tváre, ako mi 

prudko bije srdce. Pri hre mi občas praskla struna, ale Palino ju vždy poho-

tovo vymenil. Nevadilo, že občas z hlavy gitary, kde sa nachádzal ladiaci 

mechanizus, trčali konce týchto strún. To sa mi  však jedného dňa stalo 

osudným. Keď moje prsty opäť nezvládli akord, koketne som mykla krkom 

gitary tak, že struna trčiaca z hlavy gitary zasiahla Palinovu tvár. Našťastie 

kúsok od oka. (Neskôr som sa dozvedela, že ranu zošívali troma stehmi.) 

Rana začala krvácať a ja som spanikárčila. „Palino prepáč, ja som to tak 

nemyslela, ja som len...“ Zúfalo som kričala a plakala. Palino sa síce zľakol, 

ale bol starší, rozumnejší, a tak sa snaží ma upokojiť. Jeho slová nevnímam, 

ale zrazu zacítim na mojej tvári bozk. Môj prvý bozk od  vysnívaného 

chlapca. Na túto chvíľu som dlho čakala. Konečne je tu!  A ako to do-

padlo?  Spomenula som si  na reakcie dievčat pri bozkávaní  vo filmoch.  

Mám možnosť  pusu vrátiť a  cudne zdvihnúť jednu nohu (tak ako Merlyn  
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Monroe) alebo dať chlapcovi facku, a tým robiť akože drahoty. Pri svojich 

pätnástich som sa rozhodla pre druhú možnosť – dala som mu facku. 

A Palino...? Prekvapene pozrel na mňa, chvíľku váhal a nakoniec len 

smutne dodal: ,,Dievčatko moje, ty si predsa ešte len dieťa.“ A tým 

skončila aj moja prvá láska. Natrhnutým obočím Palina, fackou za prvú 

túžobne očakávanú pusu a mojím zlomeným srdcom.  

A hra na  gitare... na tú som sa už nikdy nenaučila hrať. 

                      Viera Ďurdíková, študentka U3V 

Ilustrácia: Ľudmila Gašparíková 

GUMIPUŠKA 

Ponúkam vám milý a veselý zážitok môjho otecka, 

ktorého 100. výročie narodenín som si pripomenula 

koncom minulého roka. Keď som bola malá, rada 

som počúvala oteckove rozprávanie, ako kedysi žili 

a čo robievali, keď on a jeho súrodenci boli deťmi. 

Hračky mali len také, ktoré im niekto vyrezal z dreva 

alebo si ich ako deti vyrábali samy. Pýchou chlapcov 

bola gumipuška. Chlapci  si  ju zhotovovali sami. 

Museli nájsť ten správny konár v tvare písmena Y, mať kúsok kože 

a gumičky. Otecko si zhotovil niekoľko aj pre brata. V  pokročilom veku aj 

môjmu synovi. V čase, keď   nemusel  rodičom  pomáhať  na  gazdovstve,  

otecko si   nazbieral niekoľko vhodných kamienkov a mohol strieľať.  

Chlapci často súťažili, ako najďalej sa dá dostreliť, kto presnejšie trafí cieľ, 

alebo len tak pozorovali krásnu trajektóriu vystreleného kamienka. 

S kameňom bola aj nebezpečná hra, lebo menej šikovnejší trafili cieľ, ktorý 

neplánovali. Najhoršie bolo, keď krivá strela spôsobila rinčanie skla. To už 

bolo potrebné rýchlo utekať. Otecko sa potešil, keď pod stromom našiel 

veľa popadaných nedozretých sliviek, ktoré boli menej nebezpečné ako 

kamienky. Výborne sa uchopili do gumipušky a hlavne boli mäkšie. 

Nazbieral si ich  plné vrecká a začal trénovať streľbu, aby ukázal 

kamarátom, keď sa stretnú, aký je šikovný. Zo záhrady za domom začal 

skúšať, kedy strela letí krajšou dráhou, kedy zaletí najďalej, do akej výšky 

slivka vyletí. Vystrelené  slivky  krásne  svišťali  ponad  stromami  až  za  plot.   

Gumipuška 
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Jedna strela krajšia ako druhá. Takto sa postupne minula všetka „munícia“ 

a spokojný otecko išiel domov. Na druhý deň v škole  sa   od  spolužiakov  

dozvedel,  že  včera  podvečer  v jednom dome strašilo. Ozývali sa divné 

zvuky: bum, blum-blum-blum. Domáci pozerali  do izieb, na dvor, pred 

dom, ale nikoho nevideli. Divné zvuky sa po chvíli ozývali zas a znova. Už 

rozmýšľali, že zavolajú pána farára, aby išiel vysvätiť dom, lebo tam straší. 

Našťastie tie strašidelné zvuky večer prestali. A ak na druhý deň budú 

znova, isto zavolajú farára.  Ocko sa opýtal, kde to strašilo, že sa tam 

pôjde pozrieť. On strach nemal. Dozvedel sa, že strašilo v susedstve ich 

domu. Potom si spomenul na svoj večerný tréning s gumipuškou 

a nedozretými slivkami, na smer, ktorým posielal svoje strely, a hneď mu 

bolo jasné, aké to bolo strašidlo. Vystrelená slivka dopadla na strechu 

domu, skotúľala sa do rímsy (odvodový žľab), kde  poskakujúce slivky tiež 

vydávali svoje zvuky. Nikto si nevšimol, že sa pri dome zjavili nedozreté 

slivky. Nuž s týmto tréningom streľby z gumipušky sa otecko radšej nikomu 

nepochválil. A u susedov prestalo strašiť.    

 Eva Bašistová, študentka U3V 

Foto: autorka 

STRETNUTIE S DVANÁSŤGENERAČNOU DYNASTIOU  KOLOTOČIAROV 

Kolotoče dokážu očariť nielen deti, ale aj dospelých. V predvianočnom 

období každoročne poteší Košičanov lunapark, ktorý prevádzkuje 

dvanásť-generačná dynastia kolotočiarov Karla Dykovského. 

Kolotoč na Festivalovom námestí 

Koncom roka 2018 zavítal kolotoč do Košíc. 

Atraktívna, ale pritom aj bezpečná koloto-

čiarska technika predtým do mesta necho-

dila. Už na prvý pohľad zaujala moderná 

technika s lákavými adrenalínovými atrak-

ciami. Chcel som sa porozprávať s majiteľmi, 

tak som sa informoval pri pokladni. Príjemne  

ma  prekvapilo,  že lístky  predávala   majiteľ-

ka   kolotoča   pani   Anna  Dykovská.   Kolotoče 
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Poprosil som ju o súhlas na fotenie panorámy  Košíc  z ruského   kola.  

Šikovná   a  úspešná   majiteľka,  ktorá  pochádzala  z dvanásťgeneračnej 

dynastie kolotočiarov ma povozila na všetkých atrakciách. Zároveň mi 

porozprávala svoj životný príbeh a ďalšie zaujímavosti zo života 

kolotočiarov. Bola to skvelá zábava, nechýbali ani živé koníky a predaj-

covia cukrovej vaty. 

Viacgeneračná dynastia  

Pani Anna Dykovská prezradila, že sa narodila v kolotočiarskej rodine. 

Kolotoče začali stavať v období prvej ČSR. Od detstva v tom vyrastala. 

Keď prišla zo školy, hodila tašku a išla pomáhať rodičom. Vydala sa za 

Karla Dykovského z kolotočiarskej dynastie. Spolu s manželom chodia po 

mestách s lunaparkom, bývajú v luxusnej  maringotke a sú spokojní. O ko-

lotoče je stále záujem, preto dodnes pokračujú  v rodinnej tradícii. 

Atrakcie 21. storočia 

Pani Dykovská ma povozila na najmodernejšom kolotoči. Bol to skutočne 

skvelý zážitok. Mohol som si vyskúšať G-Force Booster-Kladivo. Pri maxi-

málnej výške 40 metrov, sa zároveň točia aj sedačky 120 kilometrovou 

rýchlosťou. Je to vysoký adrenalín. Túto nevšednú  atrakciu  využíva najmä 

mladšia generácia. Od pani Dykovskej som sa dozvedel, že prvoradá je 

bezpečnosť. Doteraz s technikou neboli žiadne vážnejšie problémy. Kto 

nemá na to odvahu, tak môže vyskúšať Jungle-húsenkovú dráhu. Ak 

zavíta kolotoč Karla Dykovského do Žiliny, tak určite vyskúšajte tieto 

nevšedné adrenalínové  atrakcie. Veková hranica nie je stanovená... 

Lórant Kulík, študent U3V 

Foto: autor 

AKO SA NEZBLÁZNIŤ 

Nielen obdobie detstva, mladosti, stredného veku ale aj obdobie 

dôchodku má svoju hodnotu a miesto v plnohodnotnom živote človeka. 

Je však potrebné len sa pasívne neprizerať, ale aj aktívne zabojovať... 

Dôchodok. Pre niekoho je to dátum, kedy sa mu otvárajú dvere do 

nového  života.  Pre niekoho  je  to  strašiak.  Zo  svojho okolia poznám ľudí,  



27 

  Zo života     Schody č. 21, marec 2021 

ktorí  boli  pracovne  veľmi  vyťažení  a vôbec  sa  nepripravili  na to, že raz 

príde deň, kedy nepôjdu do práce, nebude im každú chvíľu zvoniť 

telefón, nebudú musieť vybaviť desiatky mailov....  Odrazu zostanú doma. 

Nezazvoní mobil, nikto od nich nič nechce, nikto z kolegov si na nich 

nespomenie... Majú veľa času, a akosi sa nevedia vyrovnať s touto novou 

situáciou. Veď v živote niečo dokázali, v práci si ich vážili a odrazu ich nik 

nepotrebuje. Do ich mysle sa ticho vkráda pocit nepotrebnosti, zby-

točnosti. Začína frustrácia, a odtiaľ je už len krôčik k depresiám, prípadne 

iným diagnózam. Dôchodok začnú považovať za „čakáreň na smrť“. 

Rezignujú. A je smutné, že ich telo bude kopírovať stav ich mysle 

a rezignuje tiež.    

            

Ľudia, ktorí počítali s tým, že pôjdu do dôchodku a už vopred sa na to 

pripravili -  urobili si plán, čo všetko chcú robiť, patria do kategórie tých 

šťastnejších.  A tí, ktorých dôchodok zaskočil nepripravených, by si mali od 

nich zobrať príklad. Je predsa veľa činností, ktoré môžeme robiť. Je veľmi 

dôležité zamestnať telo aj myseľ. A to pokiaľ možno čo najviac. Chodiť do 

prírody, do záhrady (ak ju máš), do posilňovne... alebo aspoň na pre-

chádzky.  

A na zamestnanie mysle je tiež veľa možností.  

Krížovky, šach, univerzita tretieho veku, práca 

s drevom, fotografovanie, šitie... Mohol by som 

pokračovať vo vymenovávaní, ale každý má 

oblasť,  ku  ktorej  ho  to ťahá viac. Veľa ľudí  

sa chcelo venovať nejakej záľube, no pri 

pracovnom vyťažení a starosti o rodinu na to 

nebol čas. Teraz ten čas je. Stačí chcieť. 

 

S pribúdajúcim vekom pribúdajú aj diagnózy. 

Zdravotná karta akosi naberá na objeme.  Je 

to daň, ktorú musíme platiť. Ale nie je to 

Damoklov meč, ktorého by sme sa mali báť. 

A už vôbec to nie je dôvod nežiť aktívny život. 

Hoci s určitými obmedzeniami. Teraz, keď som na dôchodku si veľmi často 

spomínam na môjho bývalého kolegu, ktorý hovorieval: „Vek a staroba sú  

dva pojmy,  ktoré  spolu súvisia iba zdanlivo.   

Sila prírody 
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Vek – to je univerzálna spravodlivosť, lebo rovnako odmeriava kráľovi, aj 

žobrákovi. A za starobu si vo veľkej miere môžeme sami!“ 

František Vanek, študent U3V 

Foto: autor 

MED ... NAJVÄČŠÍ DAR PRÍRODY 

Med bol a je privilegovanou potravinou a najzdravším sladidlom, ktoré 

poznáme.  Dokáže liečiť, ale ukrýva v sebe aj určité riziká pre človeka.  

Už 15 000 – 20 000 pred n. l. v Pyrenejách namaľoval paleolitický „umelec“ 

fresku pravekého človeka, ako vyberá včelám med. O liečivých účinkoch 

medu sa zmieňoval aj antický Grék Hypokrates - otec lekárstva. Prvá 

písomná zmienka o včelároch a včelách na našom území sa nachádza  

v kláštore v Hronskom Beňadiku.  

 

Med tvorí zmes - nasýtený roztok zložitých a jednoduchých cukrov. Jeho 

pôvod sa zisťuje peľovou analýzou. Obsah   vody v mede, podľa európ-

skej normy, nesmie presiahnuť  20%, ale 

slovenská norma je prísnejšia. U nás 

môže med obsahovať  maximálne 18 % 

vody.  Laickým testom si môžeme, do 

určitej miery, overiť pravosť medu. Ak 

polievkovú lyžicu  medu pustíme do 

pohára vlažnej vody, tak  med by mal 

voľne klesať na dno pohára, a nemal by 

sa hneď rozpustiť. 

 

Med rozdeľujeme na dva základné druhy. Med kvetový – nektárový           

a  med medovicový - produkt ektoparazitov v prírode. Do určitej miery ho 

môžu konzumovať aj diabetici, ktorí sú postihnutí ľahšou formou diabetes. 

Pre nich je vhodné konzumovať agátový a medovicový med. Je ale 

dôležité, aby dodržali im stanovenú veľkosť príjmu  akýchkoľvek  cukrov  za 

deň. Určité riziko s konzumáciou  medu môže nastať u alergikov. Alergickú 

reakciu vyvoláva peľ, ktorý je vo forme peľových zŕn súčasťou každého 

medu. Ale alergici môžu konzumovať v primeranom množstve agátový 

a medovicový med. 
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Med si môžeme do značnej miery poškodiť nevhodným skladovaním. 

Nemal by byť vystavený priamemu svetlu a teplu. Nemal by sa  vkladať 

do príliš horúcich nápojov, lebo vysokým teplom dochádza k poško-

dzovaniu antibakteriálnych látok, ktoré sú súčasťou medu. Pri nevhodnom 

skladovaní a prehriatí sa v mede zvyšuje toxická látka  HMF- hydro-

xymetylfurfural. Pri nedostatočnom uzatvorení pohlcuje pachy a vlhkosť zo 

svojho okolia. Ideálne skladovanie medu je v mrazničke. Priamo a nalač-

no je nevhodné ho konzumovať.  Konzumovať med sa odporúča 

minimálne ½ hodiny pred jedlom. Ideálne je 1 polievkovú lyžicu medu 

rozpustiť vo vlažnej vode a tento roztok vypiť nalačno.       

Denný príjem medu je individuálny. Závisí od nášho životného štýlu, kvality 

a typu práce, dennej fyzickej aktivity a celkového príjmu jedla za deň. 

Odporučenú dávku predstavujú 2 polievkové lyžice medu denne, max.  

50 g na deň.  Med by sme mali hlavne konzumovať počas jesenných 

a zimných mesiacov.  

Miroslav Novák, študent U3V 

Foto: internet 

 

DOPLŇOVAČKA 
 

Myšlienka Oscara Wilda 

Deti začínajú tým, že svojich rodičov milujú, neskôr ich posudzujú 

a zriedkakedy, ak vôbec niekedy... 
 

 

 

 

Tajnička je v prvom stĺpci                       Pripravila: Eva Baligová, študentka U3V 
 

 1.  Myšlienka 

 2.  Občas zatieni slnko 

 3.  Sú oknom do duše 

 4.  Miesto, kam sa radi vraciame 

 5.  Dvíha nám sebavedomie 

 6.  Zbližuje ľudí 

 7.  Začiatok inak 

 8.  Koráb púšte 

 9.  Človek, ktorý má rád ľudí a život 

10. Jedno z ročných období 

11. Niekto nám ho praje, druhý závidí 
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POKYNY PRE PRISPIEVATEĽOV 

1. Text príspevku treba poslať v elektronickej podobe, spracovaný v programe Word na e-mail: 

janka.snahnicanova@uniza.sk 

2. Termíny uzávierok sú každoročne 31. január a 31. Máj.  

3. Rozsah príspevku by nemal presiahnuť 2 strany formátu A4 (jedna strana  formátu A4 obsahuje 

1800 znakov). 

4. Sprievodné obrázky a fotografie treba zaslať zvlášť v samostatnom súbore, nie ako súčasť textu 

(uviesť zdroj). 

5. Za obsah a pôvodnosť príspevku zodpovedá autor. 

6. Redakcia sa nemusí vždy stotožniť s názormi autora. 

7. Príspevky náboženského, politického a reklamného zamerania neuverejňujeme. 

8. Ak prispievateľ zašle svoj príspevok napísaný rukou, redakčná rada zabezpečí jeho prepis do 

elektronickej podoby. 

9. Ak prispievateľ vyrozpráva svoj príspevok členovi redakčnej rady, ten zabezpečí jeho prepis do 

elektronickej podoby. 

10. Prispievateľ nemusí byť študent U3V UNIZA. 

11. Pri   písaní   je   vhodné   použiť  „kontrolu pravopisu“.  

12. Medzi slovami, za interpunkciou, skratkami i dátumami sa robí jedna medzera. 

13. Téma budúceho vydania časopisu č. 22 v septembri 2021 bude: Priateľ mi podal ruku. 

Vážený prispievateľ, tešíme sa na príspevky s témou skutočného priateľstva, pomoci v núdzi, 

ľudskej spolupatričnosti, vynachádzavosti a záujmu. Ak vám však život pripravil aj sklamanie 

a cítite potrebu zdieľať svoje skúsenosti s inými, nebránime sa ani takýmto príspevkom. Učíme sa 

predsa celý život. 

Vyplnenú doplňovačku z časopisu Schody č. 21 je potrebné priniesť/poslať do kancelárie U3V UNIZA 

do 31.5.2021. Bude zaradená do zlosovania o cenu U3V UNIZA. 

Časopis Schody je jediný seniorský časopis vydávaný medzi Univerzitami tretieho veku na Slovensku 

a je tvorený výlučne dobrovoľníckou prácou redakčnej rady a prispievateľov. 
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PONUKA ŠTÚDIA - 2021/2022 

Univerzita tretieho veku pri Ústave celoživotného vzdelávania Žilinskej univerzity v Žiline 

ponúka pre záujemcov vo veku od 45 rokov v akademickom roku 2021/2022 

nasledujúce vzdelávacie programy a moduly:  

ŽILINA 

3 - ročné vzdelávacie programy 

 Žime zdravo  

 Zberateľstvo 

 Právo – systém hodnôt  

1 - ročné vzdelávacie moduly 

 Právno-psychologické minimum  (ONLINE ) 

 Európa ako ju nepoznáme  

 Obrázky Slovenska II.  

 Budúcnosť cestovania    

 Žurnalistické praktikum  

 Prírodné vedy v kocke  

 Základy práce s PC 

 Pokročilá práca s PC 

 Jednoducho INTERNET 

 Práca s tabletom a mobilom  

 Medzigeneračné vzťahy  

 Hudba a človek  

 Záhrada 

 Photoshop pokročilí 

 Video pokročilí  

 Cvičenie pre seniorov: pilates a fitlopty  

 Cvičenie pre seniorov: overbaly  

 

ČADCA 

1- ročné vzdelávacie moduly 

 Právno-psychologické minimum III.   

 Kysucké dominanty III.  

POVAŽSKÁ BYSTRICA 

2 - ročný vzdelávací program 

 Základy práce s PC 

1- ročný modul 

 Cvičenie pre seniorov: pohybovo-relaxačné a základy jogy  

 

PRIHLÁŠKY: len elektronicky od 15. apríla 2021 od 8:00 hod.  
KONTAKT: tel.: 041/513 5057, 5043, e-mail: u3a@uniza.sk,  www.ucv.uniza.sk 

http://www.ucv.uniza.sk/
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