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Osviežujúce limonády, čerstvý popkorn, hry a pohoda na dekách – to všetko pripravila pre 

študentov Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach redakcia časopisu Univerzál v areáli fakulty 

na „Moyzeske“ v stredu 3. mája 2017. Šéfredaktor časopisu Igor Michalčík približuje, ako 

vznikol nápad spríjemniť voľné chvíle medzi hodinami: 

„Najprv sme chceli len rozložiť deky v areáli, aby si ktokoľvek mohol na moment ľahnúť 

a oddýchnuť si. Vedeli sme, že to chceme robiť, keď bude teplo. A tak pribudli studené 

ovocné limonády na osvieženie, na zahnanie hladu pukance a aby sa nik nenudil, tak aj 

bedminton, knihy, karty či hula hoop. Na ten však nie každý našiel odvahu.“ 

Mnohí študenti boli – podľa slov redaktorky Veroniky Ferkovej, ktorá spolu s ďalšími 

členmi redakcie pripravovala limonády – sprvoti prekvapení. 

„Študenti najskôr len prechádzali okolo, ale keď videli, že ich pozývame na limonády, 

zastavili sa. Viacerí sa pýtali, čo sú dlžní a boli prekvapení, že im takto chceme spríjemniť 

deň bez toho, aby si za popkorn alebo limonádu museli platiť.“ 

Piknikovú atmosféru dotvárala stará škodovka, parkujúca neďaleko stola s občerstvením.  

„Väčšinou sú na takýchto akciách fotosteny. My sme chceli niečo kreatívnejšie, a tak sme 

na obdiv vystavili Barborku – Škodu 105 S z roku 1981. Ľudia si do nej mohli sadnúť 

a pokochať sa jej strohým interiérom, keďže označenie S prislúcha základnej výbave tohto už 

historického vozidla. A niektorí, najmä páni profesori, si aj nostalgicky zaspomínali,“ dodáva 

Igor Michalčík. 

 S rovnakými reakciami na niekdajší vrchol motorizmu v socialistickom Československu 

sa stretla aj Veronika Ferková. 

„Najväčším hitom bola Barborka, pri ktorej si mnohí zaspomínali na prvé autá, v ktorých 

ich vozili rodičia ešte ako malých. Na všetkých, ktorí sa pristavili, bolo vidieť, že ich to 

potešilo a možno aj spríjemnilo deň, keď mohli prestávky medzi hodinami stráviť vonku na 

dekách. Dokonca keď sme končili, niekoľkí z nich volali svojich spolužiakov, aby si prišli dať 

limonádu, kým ešte máme, aby sa im ušla.“ 

Deky a príjemné počasie prilákali aj vyučujúcich, ktorí do „učebne pod holým nebom“ 

prišli odučiť seminár. Redakcia časopisu chce podobný piknik usporiadať aj na budúci rok, 

študenti by ho chceli mať každý deň... 

„Máme síce neveľký, ale o to krajší areál. Podľa nás, ale aj podľa mnohých študentov, by 

bolo škoda nevyužiť ho takto častejšie, aby si tam ktokoľvek našiel v peknom počasí chvíľu 

na oddych,“ uzatvára Igor Michalčík. 


