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SPOMIENKA NA... 

 

Ján S. Sabol 
 

 

Zamýšľam sa nad tým, že sa mám zamyslieť a ponúknuť pár viet, spomienok, ktoré  

sa dotýkajú kreovania, počiatkov masmediálnych štúdií v Prešove. Zamýšľam sa preto, lebo 

práve zisťujem, že sa dostávam do tej vekovej kategórie, ktorá sa už môže prehrabávať  

vo svojej pamäti a snažiť sa vytvoriť z krátkych uchovaných okamihov a zážitkov celistvý obraz. 

Ale akosi sa mi to nedarí. Vždy sa vynárajú len malé úlomky z mozaiky a ako to býva postupom 

času, vynárajú sa len tie najkrajšie, najpestrejšie. Ale ešte niečo sa vynára. Je to akási múdrosť 

času a múdrosť tých, ktorý tento čas formovali. Je to čas lineárny, čas odstupu, ktorý sa teraz 

javí ako životná skúsenosť, skúsenosť ako múdrosť našich profesorov, múdrosť, ktorá nám 

študentom bola daná do vienka na prelome 80. − 90. rokov na Filozofickej fakulte  

v Prešove, že ak sa veci a aj vedy tie literárne i neliterárne robia seriózne, poctivo, ale aj hravo, 

že ak sa o vážnych veciach rozpráva aj nevážne, že sa skúma a nielen číta, že sa tvorí  

a premýšľa a nielen zapisuje kvôli čiarkam a kolonkám a splneným štatistikám, že život a boj  

s vedou a umením je bojom neustálym, permanentným, každodenným, že sa nedá oklieštiť 

dochádzkovou kartou do budovy, že si veda a umenie vyžaduje niekedy solitérnosť, 

introvertnosť a inokedy extrovertnosť mestských pivární, vinární, či kaviarní, vtedy to všetko má 

zmysel. A že bojovať s ľudskou hlúposťou, aroganciou, zlobou sa dá bojovať aj v tichu bádania 

a tvorenia, že výsledok potom môže byť pre priemernosť a priemerných viac zdrvujúci.  

S odstupom času si myslím, že mali naši pedagógovia pravdu, sčasti. Ak sa pozriem teraz, kde 

sú moji spolužiaci, s ktorými som brázdil chodby internátu, neskôr naši prví študenti, zistím, že tí, 

ktorí vyšli z tejto fakulty, dnes výrazne kreujú a ovplyvňujú mediálny priestor v našej krajine.  

A, dovolím si podotknúť, úspešne, to je tá najväčšia známka kvality. Ale boj s ľudskou hlúposťou, 

závisťou je bojom neustálym a že nie vždy zvíťazia tí najlepší, žiaľ, práve naopak, tak, ako  

už toľkokrát nás o tom presvedčili dejiny.  

Mal som 29 rokov, pomerne mladé ucho, keď sme v úzkom kolegiálnom kruhu rozmýšľali 

nad kreovaním nového odboru a predmetov. Ako čerstvému doktorandovi Filmovej fakulty  

v Bratislave mi bolo zverené ponúknuť predmety z priestoru filmu, televízie a rozhlasu. Na jednej 

strane veľká zodpovednosť, na strane druhej s absenciou ešte nejakej väčšej skúsenosti sedel 

som nad bielym papierom a skôr intuitívne som skladal časť mozaiky budúceho odboru  

s obľúbenou vetou, ktorú dodnes tak rád hovorím hercom na pľaci: I tak še da, i tak še da. 

Samozrejme, tí herci, ktorí sú zo západu, sa domnievajú, že hovorím o šedej farbe, zamysliac 

sa, čo za filozofickú sentenciu som to práve vyriekol a čo vlastne od nich chcem. A keď 

zbadám ich pohľad neistoty, neurčitosti, rád ich ešte chvíľu v tomto stave nechávam. Bez 

mediálnych štúdií v Prešove by nebolo mediálnych štúdií v Košiciach, dovolím si povedať. 

Viacerí z nás, ktorí kreovali odbor „mediálky“ v Prešove, budovali tento odbor v Košiciach,  

aj preto je štúdium na oboch fakultách pomerne podobné, ale dôležitejšie je niečo oveľa viac 

– to, že v dnešnej dobe egoizmu či ignorovania, čo vidíme aj v našom vedeckom, 

pedagogickom priestore aj u nás na Slovensku, sme zostali, aj keď naoko možno tak trochu 

vzájomnou konkurenciou, v prvom rade dobrými kolegami, dovolím si povedať mnohí z nás aj 

priateľmi, ktorí sa môžu na seba spoľahnúť nielen odborne, ale predovšetkým ľudsky. Preto mi 

na záver ostáva povedať len jedno slovko, a to ďakujem. Ďakujem mojim mnohým 

pedagógom. Z odstupom času vidím, že nám dávali vzor odbornosti, ale aj kus človečenstva, 

kúsok z ich vedomia a možno aj svedomia, ďakujem mojim kolegom za pocit spolupatričnosti 

aj množstvo diskusií na fakulte aj po krčmách a ďakujem aj tým študentom, ktorí svojou snahou, 

chcením a túžbou po poznaní ma nútili byť odbornejším. 
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Memory of... 
 

The text of Jan Sabol is an essayist memory of student and school years at the Faculty of 

Arts in Prešov. The beginning of the creation of mass media studies at the faculty and special 

is a thanks to the team with whom he met and who formed his personality as a student or 

pedagogue. 

 

Údaje o autorovi 
 

doc. Mgr. Ján Sabol, PhD., ArtD. 

Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach 

Šrobárova 2 04001 Košice 
jansabol@pobox.sk 

 

Moje študentské obdobie na Filozofickej fakulte  

v Prešove sa „predĺžilo“ o ďalšie štúdium  

na postgraduálnom odbore teórie a dejín slovenskej 

literatúry na FF UPJŠ a neskôr na Filmovej a televíznej 

fakulte VŠMÚ v Bratislave, v študijnom odbore televízne  

a filmové umenie. V rokoch  1998 − 2007 som pôsobil ako 

pedagóg na katedre masmédií a všeobecnej lingvistiky 

na Prešovskej univerzite, od roku 2008 pôsobím na Katedre 

slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie na Filozofickej 

fakulte UPJŠ v Košiciach, zároveň spolupracujem na rôznych 

pozíciách (scenárista, dramaturg, režisér) predovšetkým so Slovenskou televíziou (RTVS).  
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