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UČIŤ BUDÚCICH UČITEĽOV – NIE JE TO 
NÁDHERNÉ? 

 
Jozef Bača 

 
    Najviac starostlivosti treba venovať tomu, 

aby sa učiteľ stal dôverným priateľom 
svojich žiakov. 

Quintilianus 
 
Ako absolvent ruského gymnázia vo Svidníku som v rokoch 

1954 – 1958 študoval na Filologickej fakulte Vysokej školy padago-
gickej v Prešove ruský jazyk. Štúdium bolo jednoodborové a v se-
demnásťčlennej skupine boli vtedy len tri ženy. Skončilo nás jede-
násť. Mnohí neurobili skúšky najmä zo staroslovienskeho jazyka a 
psychológie a zanechali štúdium už po 1. ročníku. 
Vo výuke prevládala priama metóda, všetky prednášky a semi-

náre boli v ruskom jazyku, čo malo pozitívny vplyv na jeho prak-
tické osvojenie, najmä ak si uvedomíme, že zahraničné jazykové 
stáže pre študentov vtedy neboli možné. 
Zo študentských čias si najviac spomínam na trojdňovú exkur-

ziu v Prahe v roku 1957. Ako študenti 3. ročníka sme sa zúčastnili 
aj na niektorých seminároch spolu s ruštinármi Filozofickej fakulty 
Karlovej Univerzity v Prahe. Tí, spolu so svojimi učiteľmi, boli 
veľmi prekvapení dobrou praktickou znalosťou ústnej reči prešov-
ských študentov. Okrem jedinečnej príležitosti spoznávať prekrás-
nu architektúru a iné pamätihodnosti Prahy, bolo pre mňa neza-
budnuteľným zážitkom zapojiť sa na seminári do riešenia rozobe-
ranej problematiky spolu s českými ruštinármi pod vedením PhDr. 
Huňáčka. 
Po skončení vysokoškolského štúdia som si externe rozšíril od-

bor o slovenský jazyk, lebo na Jedenásťročnej strednej škole v Se-
čovciach, kde som pôsobil tri roky, sa len s ruským jazykom uživiť 
nedalo. Úväzok som si dopĺňal inými predmetmi (telesná výchova, 
civilná obrana, skupinový vedúci PO a pod.) 
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Vtedy bola situácia na stredných školách taká, že o učiteľské 
povolanie nebol veľký záujem a museli sme prehovárať študentov, 
aby šli po maturite študovať učiteľstvo na Pedagogický inštitút. 
Po trojročnej učiteľskej praxi som sa cez Pedagogický inštitút v 

Košiciach a v Prešove dostal na PF v Prešove UPJŠ v Košiciach. 
Práca na Pedagogickom inštitúte bola v tom čase veľmi ťažká, 

lebo tam študovali vo väčšine prípadov slabí študenti a tí, ktorí 
nemali veľký záujem o učiteľské povolanie. Zlej situácii napomá-
hali zlé učebné plány a osnovy, nedostatok učebníc a odbornej lite-
ratúry, ako aj to, že šlo o trojodborové štúdium, napríklad ruský 
jazyk – občianska náuka – telesná výchova a pod.  
Veľké problémy boli aj s praxou.  
Spomínam si napríklad, že študenti pedagogického inštitútu 

absolvovali po trojročnom štúdiu ročnú prax na základných ško-
lách. Vyučovali tri predmety, mali napísať diplomovú či záverečnú 
písomnú prácu a pripraviť sa na štátne záverečné skúšky. Táto 
„prax“ sa neosvedčila. Veľa študentov nenapísalo záverečnú pí-
somnú prácu alebo neuspelo na štátnych záverečných skúškach. 
Ročná prax bola preto zrušená. Zrušené boli aj pedagogické inšti-
túty a boli vytvorené pedagogické fakulty, ktoré spočiatku pripra-
vovali učiteľov pre základné školy. Neskôr boli štvorročné peda-
gogické fakulty predĺžené na päť rokov a pripravovali učiteľov 
nielen pre základné školy, ale aj pre stredné školy. 
Celý svoj učiteľský život som sa venoval vyučovaniu ruského 

jazyka. Vyučoval som viacero jazykovedných disciplín a postupne 
som sa špecializoval na didaktiku ruského jazyka. Počas 42-ročnej 
učiteľskej praxe som takmer celý čas pôsobil v Prešove na Katedre 
ruského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty UPJŠ a neskôr na 
Fakulte humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v 
Prešove. Pracoval som ako odborný asistent, docent a od školské-
ho roku 1994 – 1995 som vykonával funkciu vedúceho Katedry 
ruského jazyka a literatúry FHPV PU. Na jeseň roku 2000 bola ka-
tedra integrovaná s Katedrou rusistiky a translatológie Filozofickej 
fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. 
Keď nazrieme trochu do histórie, zistíme, že najväčší rozkvet 

dosiahla katedra v rámci UPJŠ a PU. Zvýšené nároky na prácu uči-
teľov, na ich vedecký a odborný rast, ale aj na prácu študentov, 
prinášali svoje ovocie. Menil sa aj záujem o učiteľské povolanie. 
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Vzrástol počet uchádzačov, bola možnosť výberu výborných štu-
dentov a tým vznikol predpoklad ďalšieho zvyšovania odbornej a 
metodickej prípravy budúcich absolventov učiteľských fakúlt. Pri-
spieval k tomu aj dostatok učebníc, skrípt a odbornej literatúry.  
Na našej katedre sme sa vždy zameriavali na získanie dobrých 

teoretických vedomostí, na praktické osvojenie si ruskej reči a dob-
rej metodickej prípravy vyučovania ruského jazyka a literatúry. Pri 
tom nám veľmi pomáhali aj ruskí lektori, ktorí k nám prichádzali z 
rôznych miest bývalého ZSSR a Ruska. V priebehu rokov 1967 až 
2000 sa ich na našej katedre vystriedalo takmer tridsať. Spočiatku 
prichádzali na dva semestre, ale neskôr na dva až tri roky. Ich prí-
nos pre osvojenie ruského jazyka a poznávanie ruských reálií bol 
nenahraditeľný a neoceniteľný. 
Členmi Katedry ruského jazyka a literatúry boli prevažne ab-

solventi prešovských fakúlt a absolventi Vysokej školy ruského ja-
zyka v Prahe. Tvorili dobrý kolektív a mali blízky vzťah so štu-
dentmi. Mnohí študenti sa nebáli prísť a poradiť sa o problémoch, 
ktoré ich trápili. 
Rozvinula sa dobrá spolupráca so vzdelávacími inštitúciami 

doma i v zahraničí, ale hlavne s učiteľskými fakultami v Prahe, 
Bratislave, Nitre a mnohými inými. 
Spomeniem najmä spoluprácu prešovských rusistov s Prahou, 

ktorá bola vždy na vysokej úrovni. Veľakrát k nám prichádzali 
erudovaní odborníci, ako napr.: prof. Ilek, L. V. Kopecký, J. Bolon-
ský, S. Vávra, J. Vlček, V. Sabo, O. Leška, Zabovbaňuk a iní, ktorí 
prednášali nielen pre učiteľov, ale aj pre študentov. Mnohí z nich 
boli vedeckými školiteľmi členov našej katedry: A. Antoňák – ško-
liteľ V. Sabo, J. Bača – J. Vlček, Š. Blicha – O. Guzyová, V. Sabo, M. 
Špirko – H. Křížková a J. Svetlík, M. Šutran – O. Leška a pod. 
Pražskí rusisti mali vrelý vzťah k Prešovu a svoj pobyt v ňom 

veľakrát spájali s exkurziou do Bardejovských kúpeľov a na Duk-
lu, ale najmä s rusistickými v Užhorode a Mukačeve. Spomínam si, 
ako sa môj školiteľ J. Vlček počas svojho pobytu v Prešove zúčast-
nil na jednom seminári z didaktiky ruského jazyka a bol prekva-
pený, že aj didaktiku (prednášky a semináre) vediem po rusky. 
Zúčastnil sa tiež na literárnom večierku v rámci súťaže Puškinov 
pamätník, ktorý pripravila V. Ljubimová. „Klobúk dolu, bol to 
umelecký zážitok!“. Takto vysoko hodnotil súťaž hosť z Prahy. 
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Veľkú pozornosť sme na katedre venovali zahraničnej jedno-
semestrálnej stáži študentov predovšetkým vo Volgograde a v 
Moskve. Celé desaťročie sa študenti tretích ročníkov z celej ČSSR 
zúčastňovali zahraničnej stáže na Pedagogickom inštitúte A. S. Se-
rafimoviča vo Volgograde. Keďže išlo o veľký počet študentov, 
jedna polovica študovala v zimnom a druhá – v letnom semestri. 
Naši študenti navštevovali prednášky a semináre, ktoré viedli 

ruskí vysokoškolskí učitelia, zúčastňovali sa pedagogickej praxe na 
desaťročných stredných školách, a tak sa lepšie profesijne pripra-
vovali na svoje budúce povolanie. 
Ich vyučujúci sa špecializovali na prácu študentov z jednotli-

vých krajín (v našom prípade zo Slovenska a Čiech), preto dobre 
poznali najväčšie a najčastejšie nedostatky a typické chyby v úst-
nom a písomnom prejave. Boli vypracované rôzne skriptá, učebné 
pomôcky a cvičenia na odstránenie týchto nedostatkov. 
K problematike zahraničnej stáže sa usporadúvali rôzne me-

dzinárodné konferencie, kde sa prejednávali a koordinovali učeb-
né osnovy z jednotlivých disciplín, organizačné otázky, aby nedo-
chádzalo k duplicite a aby skúšky vykonané v zahraničí boli práv-
ne uznávané doma a podobne. 
Dobre organizačne zabezpečiť zahraničnú stáž nebolo jednodu-

ché. Poznám to z práce vedúceho katedry, ale aj ako pedagogický 
dozor. V zimnom semestri školského roku 1988/1989 som sa zú-
častnil stáže spolu s Ivanom Fárskym z Pedagogockej fakulty v Ús-
ti nad Labem a so študentmi vo Volgograde. Na turnuse bolo 327 
študentov, z toho 31 mužov a všetko ostatné boli ženy, a my dvaja 
učitelia ako pedagogický dozor. Najťažšie bolo cestovanie tam a 
ubytovanie, najmä ak si uvedomíme, že každý študent mal so se-
bou jeden veľký plecniak a dve cestovné tašky. Postupne mali štu-
denti vyhradený vlak, ktorým cestovali z Prahy až do Volgogradu. 
Spomienky na zahraničnú stáž patria k tým najkrajším a neza-

budnuteľným. Okrem získavania a overovania si svojich vedomos-
tí a poznatkov naši študenti mali možnosť zoznámiť sa so štu-
dentmi z takmer celého sveta. Boli tam aj študenti zo štátov, o kto-
rých predtým ani nepočuli – napríklad Togo a pod. Študovali sa 
tam rozličné odbory a profesie a v ruštine sa medzi sebou mohli o 
všetkom bez problémov dohovoriť. 
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Internáty boli sústredené na jednom mieste, takže študenti mali 
možnosť stretávať sa a vymieňať si skúsenosti a poznatky. 
Ešte aj počas zahraničnej stáže boli organizované letecké exkur-

zie prevažne do Kaukazských republík býv. ZSSR. My sme boli v 
Jerevane a jeho okolí. 
Nadväzovali sa veľmi blízke priateľstvá medzi študentmi roz-

ličných krajín a upevňovali sa priateľstvá medzi študentmi jednot-
livých univerzít a fakúlt aj na Slovensku a v Čechách. Niektoré 
priateľstvá prerástli na vážne známosti a skončili sa aj manžel-
stvom. 
Nikdy nezabudnem na lúčenie sa našich študentov pri odchode 

z Volgogradu v januári 1989, keď sme museli niektoré zaľúbené 
páry napomínať, ba až odtrhávať od seba, aby nezabudli nastúpiť 
do naloženého vlaku, ktorým cestovali priamo až do Prahy, a kto-
rým potom cestovali noví študenti do Volgogradu. 
Svoje spomienky na vysokoškolské študentské a učiteľské roky, 

nádherné zážitky s nádejnými mladými ruštinármi a dobrými dl-
horočnými spolupracovníkmi na katedre nemôžem zakončiť bez 
toho, aby som sa ešte stručne nezmienil o ruskej piesni, ktorá hrá v 
živote mladých ľudí a v príprave budúcich učiteľov významnú 
úlohu. Pieseň spája ľudí a pomáha pri osvojovaní cudzieho jazyka. 
Nič tak dlho neostáva v pamäti ako pekná pieseň, najmä ak je spo-
jená s určitými udalosťami, príjemnými zážitkami, či pocitmi. Pre-
šovskí ruštinári vždy veľmi radi spievali, preto sme ruské piesne 
zaraďovali do ich prípravy. Na katedre sa dlhé roky veľkej obľube 
tešila a bola akoby hymnou katedry pieseň „Zabota u nas takaja 
...“ a u študentov „Studentočka“, „Kaťuša“, „Podmoskovnyje ve-
čera“, a desiatky iných piesní. Ich nádherné melódie bolo počuť na 
internátoch Volgogradu, na rôznych exkurziách, literárnych ve-
čierkoch a cestách vlakom, či autobusom. 
Záverom môžem konštatovať, že príprava budúcich učiteľov a 

formovanie harmonicky rozvinutej osobnosti je zložitý a dlhodobý 
proces, ktorý vyžaduje veľké úsilie, námahu a lásku k svojmu po-
volaniu a zvereným žiakom i študentom. Ale dosiahnutý dobrý 
výsledok však stojí zato! 
Je to nádherný pocit všímať si, ako sa postupne z nesmelých 

adeptov stávajú vzdelaní, vyspelí a zodpovední učitelia, ktorým 
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do ich rúk zverujeme to najdrahšie čo máme – výchovu našich de-
tí. 
 
       


