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Bratislava – „Ak neviete, čo máte
robiť, ste nerozhodní, choďte štu-
dovať to, čo vás zaujíma. Budete
v kolektíve, v novom prostredí, kde
nájdete nový zmysel života, preto-
že stereotyp na dôchodku je ne-
skutočný. Získate niečo úplne nové,
získate energiu,“ odporúča štú-
dium vo vyššom veku Rastislava
Linderová zo Sásy. 

Aktuálne, ako 68-ročná, študuje
výpočtovú technika na Univerzite
tretieho veku pri Technickej uni-
verzite vo Zvolene. Za sebou už má
odbory psychológia a okrasné
a liečivé rastliny.

Záujem ľudí rastie
Seniori majú chuť vzdelávať sa. Na-
svedčuje tomu rastúci záujem o štú-
dium na Univerzitách tretieho veku
po celom Slovensku. „Evidujeme
uchádzačov nielen z okolia Zvole-
na, ale aj z Bratislavy, Prievidze, No-
vých Zámkov, ktorým neprekáža
dochádzanie práve preto, lebo naša
univerzita vo Zvolene berie kaž-
dého prihláseného, ktorý spĺňa
podmienky, bez prijímacieho kona-
nia a bez čakacej lehoty,“ hovorí
Zuzana Chabadová z Centra ďalšie-
ho vzdelávania vo Zvolene.

Študovať môže každý senior.
Stačí, aby bol starší než 45 rokov
a mal maturitu. „V prípade, že jed-
nu z týchto podmienok nespĺňa
a má záujem o štúdium, napíše si
žiadosť o udelenie výnimky a ve-
denie univerzity ju prehodnotí.
U nás dávame možnosť každému
človeku, ktorý má záujem na sebe
pracovať aj v pokročilom veku,“ do-
dáva Zuzana Chabadová. 

Prípadné absolvovanie prijíma-
cieho pohovoru už je záležitosťou
jednotlivých škôl a odborov, na kto-
ré sa prihlásite.

Od práva až po vesmír
Rastúci záujem seniorov o štú-
dium núti školy zlepšovať a rozši-
rovať ponuku. „V akademickom
roku 2011/2012 máme v ponuke
14 vzdelávacích programov, čo je
v porovnaní s minulým rokom
o tri viac. Najväčší záujem preja-
vujú seniori o jazyky – anglický
a nemecký, digitálnu audio- a vi-
deotechniku, informačné techno-
lógie, psychológiu tretieho veku,
ľudové remeslá a hrnčiarstvo,“ vy-
menúva Diana Kanasová z Odde-
lenia pre vzdelávanie Univerzity
Konštantína Filozofa v Nitre.

V ponukách škôl seniori nájdu aj
humanitné odbory ako vesmír, náš
domov, história staroveku – filozo-
fické skúmanie vývoja vesmíru,
zdravoveda, architektúra a urbaniz-
mus, potraviny a telesné zdravie
a ďalšie.

Študujem = šťastie
A prečo vlastne študujú? Seniori od-
povedajú rôzne. „Keď som študova-

la psychológiu, profesor sa nás pý-
tal, prečo sme tu. Ja som si prišla
konfrontovať celý svoj život, výcho-
vu svojich detí, postoj k ľuďom, svoj
postoj k životu. Konfrontovať s psy-
chológiou z hľadiska vedy. Pretože
som vôbec nevedela, či to robím
správne,“ zdôvodňuje Linderová.

„Atraktívne vzdelávacie progra-
my, individuálny prístup a ochota
zo strany pedagógov, snaha nájsť si

nových priateľov – rovesníkov, do-
statok voľného času na vzdelávanie
sa...“ hovorí o ďalších výhodách
a dôvodoch štúdia vo vyššom veku
Diana Kanasová. 

Najviac však seniorov láka
a oceňujú nadväzovanie nových
priateľstiev. „Jedna vec je, že sa
chcete vzdelávať v tom, na čo ste
nemali čas. Druhá, že v kolektíve,
v ktorom som, som šťastná. Je tam

veľa múdrych ľudí, každý z neja-
kého iného odboru – lekárnici, ma-
liari... A keď spolu ešte sedíme a de-
batujeme, tak vstrebávane ďalšie
množstvo informácií,“ hovorí Ras-
tislava Linderová. 

Na školu ju priviedli jej koníčky,
na ktoré nemala nikdy čas. A nezo-
stáva len pri ich štúdiu, ale získané
vedomosti využíva aj v živote. „Do-
ma pestujem liečivé bylinky a vyrá-

bam mastičky, ktoré darujem hoci-
komu, kto má nejaký problém.“

Nie je to zadarmo 
Celoživotné vzdelávanie má aj svo-
ju cenu. Platí sa buď za školský rok,
alebo študijný odbor, a školné sa
väčšinou pohybuje okolo 50 eur. Je-
ho výška sa však mení v závislosti
od školy a od zliav pre dôchodcov,
ktorí môžu ušetriť až tretinu škol-
ného. „V živote som na to, koľko to
stojí, nepozerala. Tiež som niekedy
prednášala a vidím, že vedomosti,
ktoré nám profesori odovzdávajú,
sú na vysokej úrovni, nemám voči
nim žiadne výhrady. Neodflákli to
len preto, že sme univerzita tretie-
ho veku,“ pochvaľuje si Linderová.

Študentov zas chváli jeden z lek-
torov, Miroslav Šebo z Katedry tech-
niky a informačných technológií
Pedagogickej fakulty Univerzity Ko-
nštantína Filozofa v Nitre. Vyučuje
digitálnu audio- a videotechniku

a informačné technológie. Najstarší
poslucháč v jeho skupine má vyše
70 rokov, ale učil už aj študenta, kto-
rý keď začínal trojročné štúdium,
mal 83 rokov. „Na prednášanie
,starším študentom‘ sa dá pozrieť
z dvoch rovín. Prvá je tá, že učiteľ
potrebuje pri vyučovaní výpočtovej
techniky určite viac trpezlivosti ako
pri vyučovaní denných študentov.
Učivo je potrebné viackrát opakovať
a tempo vyučovania je voľnejšie ako
pri bežných študentoch. Druhá ro-
vina je tá, že študenti univerzity tre-
tieho veku sa na vyučovanie tešia,
prídu vždy načas, nechcú prestáv-
ky, domov ich musím vždy ,vy-
háňať‘ a tešia zo všetkého, čo sa
naučia,“ hovorí Miroslav Šebo.

Počítače jeho študenti využívajú
hlavne na komunikáciu s deťmi
a vnúčatami či nakupovanie na
internete. „Mnohí zo študentov
mali potrebu naučiť sa pracovať
s PC a doma ich to nikto nechcel
naučiť alebo nemali pre nich čas,
a počítačové kurzy sú pre nich prí-
liš drahé a príliš intenzívne,“ uza-
tvára. 

Viete, kto to
povedal?
„Ak beží človek po nespráv-
nej ceste, vzdiali sa pravde
tým viac, čím je schopnejší
a rýchlejší.“
Je to výrok anglického právnika
a filozofa.

O čo dnes hráme: 
O román Dlhé putovanie od
Slavomira Rawicza, ktorý do
súťaže venovalo vydavateľ-
stvo Ikar.

Odpoveď pošlite najneskôr
do 22. 8. 2011 
na e-mailovú adresu:
vladimir.vanko@ecopress.sk
Výherca z minulej prílohy:
Ildi Pochybová, Košice

súťaž▼▼

Škola vám dodá energiu. Za pár eur
Na univerzitách tretieho veku môžete študovať právo, psychológiu i počítače. Školné je na úrovni 50 eur

“
Študenti sa na vyučovanie tešia, prídu
vždy načas, nechcú prestávky, domov
ich musím vždy „vyháňať“ a tešia 
zo všetkého, čo sa naučia.
Miroslav Šebo, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Spresnenie
V článku „Odchodné z firmy dostanete len raz“ z 11. augusta
sme nesprávne interpretovali zmenu v Zákonníku práce týkajú-
cu sa odchodného. Zamestnanec nemá pred skončením pra-
covného pomeru alebo do desiatich dní od jeho skončenia žia-
dať zamestnávateľa o odchodné, ale musí požiadať Sociálnu
poisťovňu o priznanie dôchodku. „Ak zamestnanec požiadal 
o dôchodok pred skončením pracovného pomeru alebo do de-
siatich pracovných dní po jeho skončení, a v čase skončenia
pracovného pomeru alebo do 10 dní po jeho skončení nemá
rozhodnutie Sociálnej poisťovne o priznaní dôchodku, odchod-
né zamestnancovi patrí,“ vysvetlila uplatnenie paragrafu 76a
Zákonníka práce Daniela Šulcová z ministerstva práce.
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