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MOJE SPOMIENKY NA VYSOKOŠKOLSKÉ 
ŠTÚDIUM 

 
Ján Bruňo 

 
Prv než začnem písať o zážitkoch, pocitoch a dojmoch z vyso-

koškolského prostredia, nemôžem obísť či vynechať to, čo môjmu 
vysokoškolskému štúdiu predchádzalo. Núti ma k tomu okolnosť, 
že ma pred mojou maturitou postihol nie celkom príjemný expe-
riment. Namiesto štvrtého ročníka či oktávy sme v roku 1953 ab-
solvovali prázdninový kurz z učiva stanoveného pre tento ročník a 
maturovali sme počas prázdnin. Preto je na mojom maturitnom 
vysvedčení dátum 24. august. Nikdy som sa tým zrejme nemohol 
chváliť, ba dodnes neviem, či moja maturita nebola fraškou. Aj môj 
dokument o absolvovaní gymnaziálneho štúdia nesie názov: Vy-
svedčenie o záverečnej skúške. 
Keďže vtedy prichádzali na vysokoškolské štúdium dva roční-

ky, dostal som sa na vysokú školu až o rok neskôr. 
Aj keď je Prešov známy svojím školstvom i v dávnejšej minu-

losti, po mojom príchode neboli tu také podmienky, ako som oča-
kával. V internáte sme bývali na jednej izbe temer dvadsiati. Tak to 
asi nebolo ani v kasárňach. Priznať však musím, že sme sa tu na-
ozaj lacno stravovali.  
Na prednášky sme chodievali do budovy, kde predtým študo-

vali a azda aj bývali bohoslovci. V jednej z miestností bol na čelnej 
stene ešte biblický výjav, čo dávalo tušiť, že to bola kaplnka. 
Pokiaľ ide o samotné prednášky, niektoré mi pripomínali časy 

gymnaziálneho štúdia. Zaskočilo ma vyvolávanie k odpovedi, ale i 
hlásenie sa poslucháčov. Prevažovali však prednášky, ktoré mali 
vysokú odbornú úroveň i psychologické zacielenie. 
Našej odbornej príprave hádam najviac uškodila okolnosť, že 

sme mali mnoho hodín politického vzdelávania počas celého štú-
dia. Našej fakulte neposlúžila ku cti ani skutočnosť, že na niektoré 
študijné disciplíny nevedela nájsť odborných prednášateľov. Tak 
nám napríklad okrem iných z indexu vyčiarkli ľudovú slovesnosť. 
Pochvalne sa však vyjadrujem o tom, že sme mohli vykonávať vo-
jenskú prípravu. 
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Často a živo si spomínam, že sme tu mali možnosť navštevovať 
divadelné predstavenia, a to nielen v samotnom Prešove, ale boli 
to aj zájazdy do košického divadla. 
V závere nášho štúdia nás šokovala správa, že musíme ísť bý-

vať mimo Prešova. Tak sme sa stali obyvateľmi či nájomníkmi ne-
ďalekého starobinca na Cemjate. 
„Požehnanie“ k nám prišlo tesne pred štátnymi záverečnými 

skúškami v podobe podpisovania vyhlásenia, že sme vyrovnaní s 
náboženskou otázkou. Pre väčšinu však – čuduj či nečuduj sa sve-
te! – to nebol nijaký problém. Kto takéto vyhlásenie nepodpísal, 
nemohol robiť záverečné skúšky. Na podstate takéhoto konania 
nič nemení ani skutočnosť, že marxisti z fakulty tento postup 
označili – pravda, o čosi neskôr – za nesprávny. I napriek mnohým 
takýmto a podobným nedostatkom sme však zažili mnoho dobré-
ho i veselého, lebo nám nad všetko ostatné vládla mladosť. 
  
      


