Spätná väzba od študentov Univerzity tretieho veku UNIZA na aktivity
ponúkané počas prerušenia výučby prostredníctvom U3V Doma
 Dnes ráno som si opäť vypočula vaše hovorené slovo ku nám seniorom. Úprimne takéto
postrehy o krajine, o živote z úst p. docenta Jančuru, myslím, že oslovia každého mladých, starších i tých najstarších. Rozprávanie, vzájomné počúvanie, a zamyslenie sa
je to najkrajšie posolstvo dnešnej doby. Vážiť si prírodu a žiť s ňou v spojení. Pozrieť sa
von oknom na hory, ktoré nás obklopujú, na východ či západ slnka. Počúvať život okolo
seba. Veď len taký štebot vtáčikov, šum rozkvitnutých stromov s včielkami, motýľmi. Očami
pozorovať a vnímať rozkvitnutú lúku. Proste tešiť sa. Ďakujem Vám všetkým za úprimne
obohacujúce slova. Energia, ktorá z nich pramení, dokáže povzbudiť a naladiť sa. Veľmi
sa teším, že som mohla prostredníctvom U3V v Žiline, poznať Vás. Vaše aktivity a všetko,
čo robíte. Prajem Vám krásne tvorivé dni.
študentka Anna, Obrázky Slovenska

 Sledujem všetko, čo nám U3V ponúka v tomto zložitom období. Vaše relácie sú veľmi
zaujímavé, doteraz som si vypočula všetky...Tak trochu ich chápem ako náhradu za “Cesty
poznávania”. Mne osobne chýba priamy kontakt s Vami, počnúc lektormi, koordinátorkami
a spolužiakmi. Počas našich spoločných stretnutí je to o rôznorodosti všetkých, ktorí sa
stretávame na univerzitnej pôde, riešenie situácií “face to face”... Chýba mi to “nasávanie”
nových informácií, tak povediac v priamom prenose. Na druhej strane oceňujem Vaše
nápady a tvorivý prístup k vzniknutej situácii, lebo nestrácame s Vami kontakt a letný
semester pokračuje v takejto podobe. Teším sa, že po prázdninách budú dvere do tried
otvorené a my si sadneme do lavíc plní očakávania z nových zážitkov a zmysluplných
prednášok.
študentka Eva, Právo – systém hodnôt

 Práve som si vypočula Váš rozhovor s pani Henrietou Ďurovovou. Dozvedela som sa i ako
prežívajú "voľný čas" počas koronovírusu iní ľudia. Je to pre nás, študujúcich na U3V,
veľkým poučením i prínosom.
Dnes som si vypočula Vašu ďalšiu reláciu - rozhovor s pánom Jozefom Šimonovičom.
Opäť som sa dozvedela veľa nového o rétorike, kultivovanom prejave. Sú to témy pre mňa
užitočné a poučné. Najviac ma zaujala recitácia -prednes básne od Milana Rúfusa /spôsob
prednesu a hlas pána Jozefa Šimonoviča je nenapodobiteľný/.
študentka Margita, Obrázky Slovenska

 Vaše slová k ďalšiemu štúdiu mi pomohli uvedomiť si hlbší zmysel toho, že som sa k Vám
pripojila. Nepotrebovala som to kvôli pochopeniu zmyslu celoživotného štúdia, ja takto
žijem, deň, keď sa mi nebude chcieť naučiť niečo nové, bude mojím koncom 😂.
študentka Jana, Seniorská škola žurnalistiky

 Sledujem Vaše videá. Sú zaujímavé. Pán Šimonovič naplno ladí s mojím náhľadom na náš
jazyk, na jeho mrzačenie médiami, reklamami, atď. Ma príjemný hlas, čistú artikuláciu,
celkový prejav.
študentka Mária, prispievateľka do časopisu SCHODY

 Práve som dopočúvala pána Šimonoviča. Plne súhlasím s obsahom jeho slov. Rovnako aj
pre mňa kultivovaný prejav je zrkadlom človeka.
študentka Gabika, Zdravý životný štýl seniora

 Vysielanie sa mi veľmi páči!!! Je to výborná myšlienka spojiť sa s nami, študentami U3V
pri vzdelávaní. Obdivujem Vás i pána docenta Jančuru - jeho myšlienky i jeho pohľad, na
to, ako sa pozerať na krajinu, samotu....Aj jeho prednáška v písomnej forme ju úžasná,
čítam ju s nadšením!!! Už som bola v našej Kysuckej knižnici spolu s mojou sestrou
a čítame knihy aj od Jeffersona a tešíme sa a krásne spomíname na Vašu - našu
univerzitu a jej lektorov.
študentka Margita, Obrázky Slovenska

 Chcem sa Vám veľmi pekne poďakovať za krásne pripravené aktivity, ktoré teraz pre
seniorov pripravujete. Ďakujem Vám za Váš prístup ku nám poslucháčom. Aj za dodané
materiály k prednáškam, ktoré sme nemohli absolvovať pre COVID 19.
študentka Anna, Obrázky Slovenska

 Posielam Vám velikánsku vďaku za aktivity, ktoré pre nás tvoríte spolu s vaším kolektívom.
Musím priznať, že ste ma prebrali z chaosu udalostí okolitého sveta a naznačili ste
východiská pri hľadaní krás nášho života.
študentka Veronika, Obrázky Slovenska

 Vďaka za učebné texty od p. lektorky Grúňovej. Prispejú k zaujímavému a zmysluplnému
prežitiu dní s obmedzeným pohybom a k naplneniu hesla týchto dní "Spolu to zvládneme"!
študentka Želmíra, Pamiatky UNESCO

 Veľmi sa mi páči cyklus relácií o Žiline so zaujímavými osobnosťami, ktorý ste pre nás
pripravili. Veľmi rada sa dozvedám nové fakty, súvislosti, aj zaujímavosti, ktoré by asi
upadli do zabudnutia nebyť rozhovorov s hosťami relácie. Navyše túto reláciu si môžem
kedykoľvek vypočuť znova v tichu domova. Ďakujem, že na nás myslíte a pripravujete nám
stále niečo nové a zaujímavé, a tak nestrácame kontakt so školou, vami koordinátorkami
a so vzdelávaním.
študentka Eva, Obrázky Slovenska

 Dobrá prednáška. Oživila vo mne spomienky na letné zahraničné cesty. Pevne dúfam, že
to neboli posledné a ešte tie morské vlny uvidím.
študentka Zita, Človek a umenie

 V prvom rade by som Vás chcel pozdraviť a popriať Vám veľa zdravia a poďakovať za Váš
záujema povzbudivé slová v ťažkých časoch, ktoré nastali. Zároveň Vás chcem informovať
o činnosti našej skupiny poslucháčov U3V v programe „Pokročilá práca s PC“ v Považskej
Bystrici. Je tomu skoro mesiac, keď nám bolo rozhodnutím vlády doporučené nevychádzať
z domu. V prvých dňoch sme to ako tak zvládali, mali sme zameškané práce a domáce
povinnosti. Neskôr nám začala chýbať rodina, deti, vnúčence a nepochybne i škola. V tom
čase prišiel s výborným nápadom náš lektor Ing. Kvaššay, ktorý začal s nami komunikovať
cez internet tak, že nám doručil študijné materiály a zároveň zadania v dvoch zásielkach ,
spolu 8 úloh. Úlohy boli zamerané na prácu vo Worde, práca s textom, úprava písma,
textov, používanie symbolov, farieb a pod. Tieto úlohy nás priviedli naspäť do školy. Veľmi
si vážime iniciatívu Ing. Kvaššaya za snahu a úlohy, ktorými nás zamestnal, spestril nám
tieto pochmúrne dni a tešíme sa na ďalšie zadania, ktoré pre nás pripravil.
študent Pavol, Pokročilá práca s PC v Považskej Bystrici

 Srdečne pozdravujem a kvitujem Vašu aktivitu aby sme v tejto dnešnej novej situácii
nepodľahli depresiám a pod., ale naopak, vypĺňali svoj čas aktívne. Náš p. učiteľ Ing.
Kvaššay nám už zaslal úlohy na vypracovanie. Je to vynikajúca náhrada na získanie
informácií, pretože sa musíme sami aktivovať a ako sa hovorí "hýbať rozumom".
študentka Gabriela, Pokročilá práca s PC v Považskej Bystrici

 Ďakujem za poslednú prednášku letného semestra. Keď som sa hlásila na odbor
Osobnosti Slovenska, tešila som sa hlavne na tie z oblasti umenia, vedy, literatúry,...,
a nikdy by mi nenapadlo, že keď budeme „preberať“ šport, zažijem také pekné chvíle na
U3V. Predovšetkým vďaka lektorovi, ale aj príjemnej spoločnosti ostatných „spolužiačok“.
Pán Mgr. Peter Mútňan priniesol do triedy pohodu, pokoj, úsmev, vtip, ale predovšetkým
spôsob sprostredkovávania preberaného bol výnimočný! Škoda, že len na krátku dobu,
hoci ten jeho prístup a šarm sa prenášal aj cez počítač, no osobný kontakt v tomto prípade
chýbal. Moja veľká vďaka mu patrí za ozvučenú prednášku, ale aj všetky ďalšie informácie,
príbehy osobností športu, odkazy na pramene z internetu...
študentka Katarína, Osobnosti Slovenska

 Ďakujem veľmi pekne za poslanú prezentáciu od Mgr. Reitšpís. Doteraz vo mne rezonujú
jej prednášky, ktoré som si vypočula v triede, ako aj hovorené slovo, prostredníctvom
ktorého nám predniesla svoje prednášky v období COVID 19. Je úžasná odborníčka. Vie
svojím hovoreným slovom navodiť atmosféru pohody, pokoja. Veľmi pekne jej
za nahovorené prezentácie ďakujem.
študentka Anna, Zdravý životný štýl seniora

