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ČRIEPKY DRUHÉHO ABSOLVENTA 
 

Jozef Jenčík 
 
Namiesto prológu: Denníkom, ktorý napomohol uzrieť svetlo 

sveta týmto spomínaniam, je moja pamäť 
Vyrastal som na dedine juhovýchodného Zemplína. Okresy 

som si písal tri: Sobrance, Michalovce, Veľké Kapušany. Najbližšie, 
podľa vzdialenosti, ale hlavne z pohľadu regionálneho cítenia ma-
jú moji rodáci k Sobranciam. Je to poľnohospodársky kraj. Ľudia 
tu boli odjakživa pripútaní k pôde. Tá ich živila. To sa tradovalo z 
pokolenia na pokolenie. Takí boli aj moji rodičia. Žili v dobrej vie-
re, že ich budú nasledovať aj ich deti, pretože ich chceli mať pri 
sebe, aby s nimi gazdovali. 
Pred vyše 50-timi rokmi vidiek prechádzal zvláštnym procesom 

– združstevňovaním pôdy. Tento vývin nebol ľahký. Súkromne 
hospodáriaci roľníci v priebehu tejto tzv. kolektivizácie zápasili s 
vlastníckymi vzťahmi. Nechceli sa dobrovoľne vzdať svojej pôdy, 
ktorá sa mala stať spoločným majetkom. Tvrdo na nich doliehal 
napríklad problém plnenia tzv. kontigentových povinností – 
povinnej dodávky štátu zo svojej úrody za stanovené ceny. A tak 
každá ruka bola v domácnosti veľmi potrebná. ,,Nie, len ty zostaň 
doma“, často som počúval otcove želania. ,,Pôda doteraz živila 
tvojich rodičov, dokáže uživiť aj teba“, dohováral svojmu 
dospievajúcemu synovi otec. Ako sa ukázalo, jeho slová zostali iba 
želaním. Matka nebola proti tomu, aby som sa dal hoci aj na nejaké 
vyššie školy. A tak už na jedenásťročenke som tušil, že doma na 
menšom gazdovstve neostanem. Vďaka môjmu záujmu v štúdiu 
pokračovať a dobrému usmerneniu, ktorého sa mi dostalo zo 
strany učiteľov, vyplnil som prihlášku na Filologickú fakultu 
Vysokej školy pedagogickej v Prešove. A tak po zmaturovaní roku 
1954 v malom provinčnom mestečku s dvoma-tromi tisícmi 
obyvateľov, z periférnej dediny ležiacej na samom začiatku 
rozprestierajúcej sa Východoslovenskej nížiny a za humnami 
tečúcim Uhom, typickej s poľnohospodárskymi prácami, som sa 
zastavil v srdci Šariša – Prešove. Po úspešných prijímačkách prišiel 
september. Zbalil som si najpotrebnejšie veci do kufra, vlastne do 
zeleného vaku, tie boli vtedy v móde, a hybaj študovať za 



 

 21 

,,filozofa“. Možno po druhýkrát vo svojom devätnástom roku 
života som na prešovskej železničnej stanici vystupoval z vlaku, 
sám, bez známych ľudí. Nabral som smer za postupujúcim davom 
a zastal som na adrese: FF VŠP. Na tunajšom študijnom referáte 
potvrdili moju pôsobnosť študenta a potom, ani neviem ako, ocitol 
som sa na Stalinovej ulici 22 (v súčasnosti Hlavná ulica). Tak, tu 
budem ubytovaný. Bol to môj študentský domov. Izba číslo 222. 
Štyri poschodové a jedna „sólová“ posteľ boli okrem mňa súdené 
ďalším ôsmim mojim spolubývajúcim – Ján, Juraj, dvaja Ďusovia, 
Števo, Laco, Paľo a druhý Jožo. 
Veľa spomienok z toho obdobia odvial čas. Niektoré však žijú 

dodnes. Nebudú to študentské povinnosti – prednášky, semináre, 
konspekty, referáty, zápočty, skúšky. Skôr mi pamäť ponúka čosi z 
kultúrno-spoločenského diania. Nemožno obísť skutočnosť, že 
fakulta od nás prísne vyžadovala nielen študijné povinnosti, ale aj 
účasť na rôznych podujatiach, oslavách v rámci školy, ale i mesta. 
Zapojili sme sa do nácviku 1. celoštátnej spartakiády (r. 1955), do 
zemiakových brigád, na ktorých nám výborne chutil baraní guláš, 
a boli to aj jednorazové akcie. Úsmevná v mojom spomínaní ožila 
napríklad príhoda súvisiaca s vítaním prezidenta. Vtedy, v roku 
1955, sa niektorým z nás pri tejto príležitosti ušla funkcia člena 
usporiadateľskej služby. V internáte sa pred atraktívnou 
udalosťou objavil z úradnej moci istý chlapík, ktorý oznámil, že do 
Prešova zavíta prezidentská návšteva. „No, to by šlo. Vidieť 
prezidenta, to ma lákalo. Čo tak sa ocitnúť v jeho blízkosti, vidieť 
mu do očí, nebodaj podať si s ním ruku“, povedal som si. Chlapík 
zdôrazňoval, že je to druhý robotnícky prezident Československa. 
Disciplinovane sme ho počúvali. Ja som si pri tej príležitosti 
spomenul na rozprávania dedinských chlapov, ktorí s hrdosťou 
spomínali, že v rokoch svojej vojenčiny videli tatička Masaryčka, 
Beneša, ale aj Gottwalda. Prezident Antonín Zápotocký, ktorého 
očakávali v Prešove, bol známy. Učili sme sa o ňom v literatúre, 
diskutovali na tzv. 10-minútovkách pri prehľade tlače. Neskôr, v 
čase mojej 6-mesačnej povinnej vojenskej služby na českom 
juhozápade v meste Klatovy som sa dozvedel, že Tonda 
(Zápotocký) rád zašiel s priateľmi na pivo do vychýrenej krčmičky 
„Stará richta“, ktorú som si príležitostne obzrel. Mnohé veci sme 
poznali z rozhlasových správ, na internátnej izbe sme totiž možno 
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ako jediní ubytovaní už v prvom ročníku vlastnili rádio, na ktoré 
sme sa spoločne poskladali a kúpili za 600 Kčs. Hralo noc a deň. 
Okrem správ boli obľúbené hudobné relácie, napríklad: „V dobrej 
nálade“, z ktorej sme spoznali mnoho tanečných pesničiek. 
Obľúbenými boli vtedy speváci Melánia Olláryová, Bea 
Litmanová, Gabriela Hermelyová, Jozef Borároš, Jozef Kuchár, 
tanečný orchester Jána Siváčka. Z českých interpretov Rudolf 
Kortéz, Ljuba Hermanová, Yvetta Simonová, Milan Chladil, sestry 
Allanové a orchester Karla Vlacha. Mnohí počúvali reláciu „Na 
ľudovú nôtu“. V jedno nedeľné popoludnie v súvislosti so stále 
zapnutým rádijkom sa na izbe internátu odohrala trocha 
nezvyčajná príhoda. Po sobotňajšej zábave, na ktorú sme občas 
chodievali do sály Pozemných stavieb (za poštou v smere k 
železničnému mostu, pre Prešovčanov známom ako Čierny most), 
sa dopoludnia sladko spalo. Okolo jedenástej ktosi zaklopal na 
dvere. Vzápätí vošiel na izbu neobvyklý hosť. Ročníkový vedúci z 
fakulty. V okamihu, keď chcel prehovoriť, z rádia sa ozvali zvuky 
štátnej hymny. Tá bola vtedy poriadne dlhá: „Kde domov můj, 
Nad Tatrou sa blýska, Sojuz nerušimyj“... 
My sme polohy spáčov nemenili a vedúci akurát stačil sňať 

klobúk z hlavy a počas hymny odstáť pri dverách v pozore. Vo 
vážnej situácii sme sa dusili od smiechu. Ten nás skoro prešiel, 
keď návšteva po hymne vyrukovala s kritikou: „Je pol jedenástej 
dopoludnia, ale tu to vyzerá ako by bolo pol jedenástej v noci!“ – 
vyšlo z úst vedúceho ročníka. „Nádejal som sa, že svojich 
študentov nájdem nad knihami“, dodal. Proste sklamanie, blamáž. 
Zrejme to mala byť „námatková“ kontrola o tom, ako poslucháči 
využívajú voľné chvíle nedele. Dobráčisko vedúci ročníka si 
zrejme po tom všetko nechal pre seba. Ešte sa trochu na izbe 
vyhovoril a dovidenia.  
Ale blížil sa deň D. Prípravy na prezidentskú návštevu 

vrcholili. Oslavy na počesť hlavy štátu sa mali uskutočniť okolo 
obeda. Pred pomníkom padlých hrdinov na Stalinovej ulici pred 
parčíkom, či skôr pred hotelom Savoy a Čiernym orlom stála 
vybudovaná a vyparádená tribúna. Ja som sa sústredil na svoju 
úlohu usporiadateľa. So žltou páskou na rukáve hubertusu som 
zašiel pred vchod do blízkeho obchodného domu a vyzdvihol tu 
okolo 20 – 30 prevažne mladých predavačiek, ktoré mali vítať 
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prezidenta. Ešte skôr som sa prechádzal po okolí a pozoroval 
situáciu. Po námestí sa vtedy motalo viac ľudí. Znenazdajky sa v 
tom virvare objavil On. Zabočil na chodník, zamieril k výkladu v 
Prešove najznámejšej Mäsny. Známej nielen čo do veľkého počtu 
zákazníkov, ale aj tým, že jej vedúci vyhral na lós vtedy superauto 
z dielne Škodovky – Spartak. Mnohí mu túto výhru závideli. Veď 
kto bol vtedy bohatý, ak nie mäsiar. A k tomu mastná výhra... 
Antonín Zápotocký v dlhom čiernom kabáte a s klobúkom na 
hlave vyklopil z puzdra okuliare, nasadil ich na oči a začal 
študovať výklad predajne. Zaujímal sa zrejme o ceny mäsa či 
výrobkov. Len tak okrajovo, trochu neskôr, začiatkom 60-tych 
rokov sa mäso u nás zaradilo k problémovým artiklom. Bolo ho 
málo a patrilo medzi podpultové výrobky. Túto neutešenú 
situáciu musel vysvetľovať verejne v ktoromsi svojom prejave 
Zápotockého nástupca Antonín Novotný, keď známou frázou 
zdôrazňoval: „Soudruzi, maso bude!“... Zápotocký v náhodnej 
prehliadke výkladov pokračoval. Potom si začal všímať ľudí. 
Zdravil sa s nimi, podával im ruky. No predsa – podal ju aj mne. 
Bolo to zvláštne, príjemný pocit. Nezmohol som sa na slovo. 
Vypytoval sa, či mäso nie je v Prešove drahé. Ja som mäso vtedy 
ako študent nikdy nekupoval. Ako prezidentovi odpovedali 
ostatní, to som nezachytil. Skôr som sa v dobrej nálade ponáhľal za 
svojou skupinou predavačiek, ktoré mali vítať prezidenta, aby som 
ich doviedol na určený pľac. To sa mi aj podarilo. Tým moja úloha 
končila. Ďalšie povinnosti už prevzali iní. Samozrejme, so 
skupinou som sa nelúčil. Ešte v ten večer som k nim zamieril na 
zábavu, na ktorú ma pozvali.  
A ako sme sa vtedy obliekali a čo bolo módne? Všetko ste mohli 

zaregistrovať na korze, kde v predvečer, hlavne v sobotu a nedeľu 
to vyzeralo ako na móle módnej prehliadky. V letnom oblečení 
namiesto klasických košieľ prevládali rozhalenky. Na nohách 
poltopánky. Výstrelkom boli tzv. budapeštianky. Sprvu čiernej, 
neskôr boli v predaji aj farby hnedej. Väčšinou mladí obľubovali 
také, čo vŕzgali. Viete si predstaviť ten ,,koncert” na korze. U 
nohavíc prevládala jednofarebná látka. Už pomaly prestávali byť v 
móde extrémne nad členkami zúžené tzv. potápky. Hitom boli 
pepitové saká. Neskôr menčestrové. Ináč sa nosili komplet obleky 
s viazankou, aj na prednášky. Na príležitosti zábavného zamerania 
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v móde bolo treba mať na krku motýlik (namiesto viazanky). Ten 
nesmel chýbať najmä na vysokoškolských plesoch, o ktoré bol 
záujem a ktoré boli organizované vo vychytenom hoteli Dukla. Z 
kabátov dominovali hubertusy. Tie neskôr vystriedali 
montgomeráky (látka podobná tvrdej celtovine) a nosili sa až do 
príchodu zimy, neskôr to boli plášte (svetlé, hnedé). Zimníky 
prevládali z klasickej látky, ale boli aj kvalitnejšie, akoby menčester 
(presný názov mi vypadol). Výstrelkom na poltopánkach bolo 
podlepovanie podrážok, ktoré tak vyzerali extrémne hrubšie. Na 
zábavách ste sa vznášali najmä vo víre valčíkov, obľúbené boli 
tangá, z moderných tancov vugivugi aj rock and roll. Účesy bežali 
prevažne na cestičku, bez dlhších vlasov. Na pivo nebolo vo zvyku 
chodiť. Denne sa konzumovala u väčšiny malinovka. 
Taký bol modus vivendi, viac-menej z pohľadu laika. No boli tu 

aj iné oblasti života. Ako a kde sa ešte prešovskí vysokoškoláci 
prezentovali, to videli iní. Myslím, že sme dávali o sebe vedieť aj 
oblečení vo vojenských uniformách. Bolo to hlavne pri 
pochodovaní mestom v čase výjazdu a návratu z cvičení, ktoré v 
rámci vojenskej prípravy boli na fakulte raz v týždni. Cvičili sme 
obyčajne v dvoch priestoroch: jedným bola lokalita, kde je v 
súčasnosti priestor pre komunálny odpad (smer na Malý Šariš) a 
druhým cvičiskom bol Sekčov (dnes zastavaný). Vtedy sme sa ako 
katedristi vedeli vypnúť k vrcholovým výkonom a mestom zneli 
známe pochodové piesne: Dolina, dolina…, Okolo Hradce, v malej 
zahrádce…, Koline, Koline…, Ráno, ráno, ranušenko…, Sama 
kráľovná…, Aké je to pekné, na dedine v meste. Skoro sme si 
obľúbili bohatý divadelný život. Známe už vtedy bolo Divadlo 
Jonáša Záborského. Obľúbené boli činohry – Najdúch, Ženský 
zákon, Inkognito, Drotár, Dobrodružstvo pri obžinkoch, Lakomec. 
Z operiet bežala Poľská krv, Veselá vdova a Dusíkove operety 
Modrá ruža a Hrnčiarsky bál. Z hercov boli známi Garlaty, Ducko, 
Petrák, Piussi, Prieložný, Slivka, Farkaš, Nináčová, Topinková, 
Vargová, Feješová, Slivková. 
Odborný a kultúrno-spoločenský rast vedomia poslucháčov FF 

VŠP napomáhali literárne exurzie a zájazdy. Už v 2. ročníku sme 
absolvovali literárnu exkurziu po Slovensku. Trasa po stopách 
známych literátov začínala v Župčanoch neďaleko Prešova, kde 
pôsobil večne nespokojný Jonáš Záborský, a pokračovala Oravou, 
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kde sa to len tak hemžilo velikánmi našej literatúry. Zastávkou 
exkurzného polčasu bola Prešovu tak trocha vzdialená Bratislava, 
kde sme popri literárnych a jazykovedných ústavoch poznávali, 
niektorí prvý raz, najznámejšie kultúrne a historické 
pamätihodnosti hlavného mesta Slovenska. Záver exkurzie 
prebiehal južnou trasou do Prešova a zastávkami boli literárny 
Novohrad a Gemer. V 3. ročníku zrealizovaný zájazd sa niesol v 
duchu poznávania česko-slovenského literárneho a kultúrneho 
diania s hlavným zameraním na Prahu. Dominovalo poznávanie 
vzájomných česko-slovenských vzťahov v oblasti literárnej, 
kultúrnej a spoločenskej. Pražský Literární památník zanechal 
hlboké zážitky a vedomosti. Obidve akcie organizovala Katedra 
slovenského jazyka a literatúry FF VŠP, za ktoré sme jej aj pri tejto 
príležitosti nesmierne vďační. 
Tešili sme sa aj športovému dianiu. Často sme sami hrávali 

futbal na fakultnom dvore. Prešovskí futbalisti hrávali dobrý, až 
vynikajúci prvoligový futbal v rámci Česko-Slovenska. Chodievali 
sme na všetky zápasy. Stali sme sa nadšenými fanúšikmi Tatrana. 
Kto by bol nepoznal mená Tibenský, Večerka, Javorek, bratia 
Karelovci, bratia Pavlovičovci, Šimanský, Ferenc, Petroš, Bomba, 
Sabol, Ferjenčík, Čiták I., Čiták II., Gavroň, Kulan, Zibríni, Semeši. 
Radi sme navštevovali aj prvoligovú hádzanú mužov. Oddiel sa 
volal tiež Tatran. Spočiatku sa hrávala ešte v jedenástke, potom už 
len sedmička. Najznámejšie mená: Anton Frollo, Ondrovič, 
Greňovci, Andrej Surňák, Ivan Baránek, Milan Murgoň, Milan 
Mikuš, Július Bukovič, všetci z fakulty. Hrávalo sa na ihrisku pri 
Dome pionierov. Napokon tu boli basketbalistky Slávie, zápasy sa 
hrávali v hale Pozemných stavieb. Vychádzky do okolia smerovali 
najviac na Sekčov, ale aj pod Dúbravu, do príjemných parkov – 
Kolmanova záhrada, obľúbené bolo neďaleké Detské ihrisko (za 
Domom pionierov). 
Štvrtý ročník pri pohľade na predchádzajúce tri ročníky 

priniesol istú zmenu. Tá sa netýkala študijnej štruktúry. Zmenili sa 
ubytovacie podmienky. Z rozhodnutia fakulty štvrtáci všetkých 
študijných odborov museli doterajší študentský domov na 
Stalinovej 22 opustiť a od septembra 1957 sa ubytovať v osade 
Cemjata, vzdialenej 7 – 10 km od Prešova. Boli tu dva väčšie 
objekty. Jeden slúžil ako útulok pre starých chudobných ľudí – 
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starobinec, druhý objekt bol vyčlenený na ubytovanie pre 
štvrtákov. Pre nás to znamenalo vzdať sa všetkých návykov a 
zvyklostí súvisiacich so životom v centre mesta. Toto opatrenie, 
ako sa to vtedy v oficiálnom zdôvodňovaní uvádzalo, malo 
štvrtákom priniesť isté zvýhodnenie, najmä v príprave na štátnice. 
Dvojposteľové izby, ktoré tu boli k dispozícii, v porovnaní s 
domovom v meste mohli byť istým zlepšením, avšak v podstate 
vykurovací systém bol podobný – kúrilo sa drevom v tradičných 
pieckach. Navyše na Cemjate chýbali študijné priestory – knižnica, 
študovňa, čitáreň, nehovoriac, že nové prostredie nemohlo 
nahradiť aj bohatý kultúrny a spoločenský život mesta – kultúra, 
šport, zábava. Ďalším problémom bolo cestovanie. Autobusové 
spoje s cestovným poriadkom platným pre okolité obce boli 
sústavne preplnené. My sme mali prakticky celodenný pracovný 
režim v meste. Akým si „prístavom“ bola pre štvrtákov 
spoločenská miestnosť zriadená v domove na Stalinovej 22 pri 
hlavnej vrátnici, v ktorej sme sa stretávali, vymieňali si informácie, 
alebo sme ju využívali jednoducho ako čakáreň. Ak ste zmeškali 
na Cemjatu posledný večerný spoj (22.30 hod.), museli ste hľadať 
nocľah. Väčšinou vás pritúlili mladší kolegovia, ktorí si bez 
takýchto problémov vychutnávali život v domove na 22. Napriek 
tejto, podľa môjho názoru pre štvrtákov nevydarenej, realite 
nemohli sme si pripustiť akékoľvek „oddychovanie“. Náročnosť 
štúdia, najmä blížiace sa štátnice vyžadovali zo dňa na deň väčšiu 
zodpovednosť. Niektorí sa za tejto situácie Cemjaty vzdali a našli 
si bývanie na priváte v meste. Ostatní si pravdepodobne z 
„ubytovacej reformy“ nerobili ťažkú hlavu. Zmierili sme sa aj s 
tým, že sme mali kde prenocovať. Vo voľných chvíľach sme 
hrávali futbal na blízkom miniihrisku. Spočiatku bez diváckej 
kulisy, no čoskoro sa k nám hlásili naši fanúšikovia – obyvatelia 
starobinca. Študentské futbalové stretnutia im spestrovali voľné 
chvíle. Čoskoro sa medzi nami vytvorili dobré ľudské vzťahy. 
Navzájom sme sa zdravili. Pamätám si istého „fanúšika“, starého 
mládenca Toňa. Jeho vonkajší vzhľad pripomínal Kukučínovho 
Adama Krta, na nohách akési krpce a hlavu mu zdobila baranica. 
Mal zmysel pre humor, a tak ho aj naša dvojica – spolubývajúci 
Mišo a ja – brala s dobrosrdečným humorom. Toňo nepohrdol 
ponúknutou cigaretkou (Bystrica, Lipa) a my zase prijali jeho 
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protislužbu. Podujal sa donášať nám drevo na zakurovanie v peci. 
A tak ráno na chodbe nás často v pravidelnom intervale zobúdzali 
jeho ťarbavé kroky. Zaklopal na dvere našej izby, otvorili sme mu 
a poďakovali za donášku. Neboli sme na túto Toňovu pomoc 
odkázaní, ale jemu to vyhovovalo. My sme boli spokojní s ním a 
on s nami. Po niekoľkých ránach sme jeho klopanie spestrili 
malým divadielkom. Všetko narežíroval Mišo. Ten bol medzi 
kolegami známym vtipkárom. Keď Toňo najbližšie ráno zaklopal, 
už sa zvnútra neozvalo „ďalej“, ale zreteľne artikulovaná otázka 
„Kto tam?!“ Náš kamoš zo starobinca nezaváhal: „Ja, Tóňo!“ 
„Kto?“ ozval sa znova Mišo. „Ta ja, Tóňo, ta neznaš? Ja co vam 
drevo nošim.“ Medzitým sme sa trocha pousmievali, zabavili nad 
scénkou, až napokon mu otvorili. „Á, ta to ty, Toňu, ta my neznali, 
že to ty. Ta prebač, dumali sme, že to dajaký zlodzej,“ obyčajne sa 
s ním vyhovoril Mišo. Napokon vždy všetko dobre dopadlo. 
Divadielko s Toňom sa v podstate nemenilo, opakovalo sa takmer 
celú zimu.  
Čas na Cemjate plynul aj v nepísanej spoločnosti prešovských 

futbalistov. Tí chodievali sem v piatok, sobotu pred dôležitejšími 
zápasmi na sústredenia. Po svojich tréningoch, ktoré pre nich 
pripravoval vtedajší tréner Steiner, voľné chvíle trávili aj vo 
vestibule budovy, kde hrávali stolný tenis. Okrem pingpongového 
umenia sa futbalisti prezentovali aj sprievodnými verbálnymi 
narážkami, konfliktmi, hádkami. Tie však vznikali v zápale 
športového boja a neboli vážne. Aj takéto spoznávanie hráčov 
aktivizovalo k tomu, že sme sa snažili nevynechať žiadne 
stretnutie, ktoré sa odohrávalo na ihrisku Tatrana. Neraz sme boli 
nedočkaví v čakaní na autobus a do mesta na futbal sme sa vybrali 
aj pešo.  
Krásne prostredie na Cemjate malo svoje čaro. A v nedeľu sem 

chodievalo plno ľudí. Boli medzi nimi turisti, ale aj takí, čo si prišli 
naplniť len fľaše minerálnou vodou. „Kvašná voda“, ako ju volali 
miestni obyvatelia, vytekala tu z prírodného prameňa, nad ktorým 
bola zhotovená strieška. Vedľa bol postavený aj altánok, ktorý v 
lete slúžil na vystúpenia dychoviek pri rôznych príležitostiach. 
Zdravú pramenistú minerálnu vodu sme si v tom našom veku 
vtedy možno ani dostatočne neuvedomovali. No určite jej 
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blahodarné účinky nepriamo formovali naše životy. Aj za to sme 
vďační.  
Ako sme rýchlo prenikali do kultúrno-spoločenského diania 

Prešova, na druhej strane pomaly a isto sme strácali kontakt s 
rodným domovom. Hovorím za seba, málo som cestoval k 
rodičom. To som si neskôr veľmi vyčítal. Na krajný juhovýchod 
Zemplína nebolo vhodného spojenia. Z Michaloviec od vlaku ešte 
cesta domov pokračovala autobusom, ktorý bol večne prepchatý. 
Pricestovali ste v sobotu večer a v nedeľu popoludní už bolo 
potrebné odchádzať. Niekedy aj o štvrtej ráno v pondelok. Ale to 
už nenapravíme. Taký je život. Niektorí si v tom prešovskom 
postretli aj svoje životné lásky, neskôr sa z nich stali ich životné 
partnerky.  
Po štúdiách prišla ďalšia životná etapa – práca. Postavil som sa 

za katedru a tej som ostal verný až do dôchodkového veku. Som 
rád, že sme sa 12. septembra 2008 ako druhí absolventi našej 
fakulty zišli po 50 rokoch na prvom stretnutí (Prešovská 
univerzita, Ul. 17. novembra). Bolo nás jedenásť. Z pôvodného 
počtu 30. Neprišli všetci. Z rôznych dôvodov. Niektorí už prísť 
nemohli… 
Mnoga leta, alma mater – Filologická fakulta Vysokej školy 

pedagogickej a jej pokračovateľka Filozofická fakulta Prešovskej 
univerzity v Prešove! Sme na teba hrdí.  
Tvoj druhý absolvent. 
 
 


