
A život ide ďalej ...

/Príspevok bývalého žiaka o štúdiu na VŠ/

Už dávnejšie som bol požiadaný napísať krátky príspevok do školských novín. No až 
dnes mám chvíľku času niečo také aj uskutočniť. 

Na začiatok by som rád povedal,  kto vlastne som. Som bývalý študent tejto školy 
a absolvent v odbore Automatizácia.  V tomto momente mám viac-menej úspešne za sebou 
prvý semester v rovnomennom odbore na Žilinskej univerzite. 

Dosť často som do školských novín prispieval počas štúdia. Pani Mgr.Chramostová ma 
požiadala či by som nemohol napísať zopár viet o svojich pocitoch, zážitkoch alebo proste 
o svojich krátkych skúsenostiach na vysokej škole.  

Myslím, že toto budú dostačujúce informácie pre každého, kto to číta, ak vôbec to 
niekto číta. 

Dlhšie som rozmýšľal, akou formou to napíšem. Či to bude len krátke rozprávanie 
alebo sa budem hrať na „motivátora“ a písať niečo ako motivačný list. Proste napíšem tu pár 
vecí, ktoré sa vám budú páčiť, ale niektoré vás na druhej strane môžu odradiť od štúdia na 
VŠ. 

Semester sa začal vcelku príjemne. Prestup zo školy plnej len študentov mužského 
pohlavia na školu, kde sa na každom kroku premávajú budúce pani učiteľky, bol viac než 
príjemný. Človek po 4 rokoch aj zabudne, aké príjemne je mať pri sebe v škole aj dámsku 
spoločnosť.  Samozrejme,  pre  chlapa sú dôležité  dve veci...   Pekná ženská a dobré jedlo. 
Takže určite vás neprekvapí, keď vám poviem, že to jedlo tu je naozaj skvelé... Vynikajúce 
obložené bagety za zlomok ceny ako v slávnom školskom bufete na strednej a aby to nebolo 
málo, tak ku každej bagete fľaša vody úplne zadarmo. Každý deň v ponuke nejaký druh pizze 
a v jedálni na výber  snáď asi 10 druhov jedla. No čo viac si človek môže priať, všakže?

Človek by si myslel, že je v nebi a nie na vysokej škole, kde má študovať. No potom 
prišli prvé zápočty a s nimi aj prví „odpadlíci“ ktorí nezvládli skok zo stredoškolského učiva na 
vysokoškolské.  No a za všetko mohla samozrejme MATIKA...  Všade, kde sa človek pozrel, 
videl  len  samé  vzorce,  definície  a všade  samé  príklady..  Nič  iné,  len  MATIKA, 
MATIKA,MATIKA.. Proste , všetko to čaro bolo razom preč ... Už nezáležalo na bagetách, ani  
na budúcich pani učiteľkách. Prvýkrát za celú dobu môjho štúdia som sa seriózne zahryzol do 
učenia a makal. Našťastie, to moje snaženie malo aj odozvu a všetky zápočty sa mi podarilo 
úspešne spraviť. Bol to úžasný pocit... 

Končil sa semester, zápočty porobené a pred sebou pár týždňov niečoho ako zimných 
prázdnin. Lenže tie slávne „zimné prázdniny“ boli  skôr  ako ticho pred búrkou. Siedmeho 
januára  začalo  skúškové  obdobie  a až  to  bolo  to  „pravé  orechové“  na  vysokej  škole. 
Učenie/Depresia/Nadávanie/Vzdať sa/Nič neriešiť.... Presne takto prebiehal každý skúškový 
deň.  Maturitu  by  som  oproti  tomu  nazval   malou  5-minútovku  na  občianskej  výchove.  



Našťastie, po necelom mesiaci trápenia všetko dobre dopadlo a teraz si môžem vychutnať 
mesiac zaslúženého oddychu. 

 Teraz by som chcel v prvom rade prejaviť obdiv každému, kto sa v tomto nudnom 
texte dostal až sem. Zároveň by som na záver zhrnul ... Chalani, učte sa matiku. Nevravím, že 
slovenčina  nie  je  dôležitá,  to  by  som  si  nedovolil,  ale  ak  chcete  ísť  na  vysokú  školu  s   
odborným zameraním, tak tam vám nepomôže, že viete Marínu od Sládkoviča skoro celú 
naspamäť...  AJ  napriek tomu som vďačný mojej  bývalej  slovenčinárke,  že vo mne zvýšila 
záujem o knihy. Vždy, keď mám čo i len málo voľného času, neváham vziať nejakú dobrú 
knihu a prečítať si ju. 

 Chcem  povedať,  že  naozaj  každému  sa  oplatí  ísť  študovať  ďalej.  Povedzme  si 
úprimné, že za tie 2 mesiace, čo budete niekde pracovať sa z vás milionári nestanú a na škole 
aspoň naberiete nové skúsenosti a hlavne zistite, ako chutí dobrá bageta a spomeniete si, 
aké to je mať slečny na škole. 


