
Deň učiteľov 

Filozofická fakulta  

1. Etika - Ďakujem vám všetkým za trpezlivosť a ochotu pomôcť nám v 
každej situácii. Zánik nášho odboru je veľká škoda, pretože možný budúci 
študenti tým prichádzajú o veľa. Prajem vám veľa úspechov kdekoľvek z 
Truni pôjdete. My na vás nezabudneme. :)  

2. Psychológia - Ďakujem všetkým pedagógom, externým vyučujúcim, 
dekanke, vedúcemu katedry, a aj ostatným ľuďom, ktorí sa starajú o chod 
celej katedry psychológie ako aj univerzity. Myslím si, že je dôležité 
vyjadriť poďakovanie a pochvalu za to, akým spôsobom zvládate v 
súčasnej náročnej situácii riadny chod vyučovania a starostlivosť o 
študentov. Ďakujem Vám za všetko. Za to, že posúvate našu spoločnú 
Trnavskú univerzitu vpred. Chcem Vám poďakovať aj za to, akí ste a ako 
svojím osobným nasadením, postojmi, názormi, zanietenosťou a energiou 
odovzdávate svoje cenné poznatky, vedomosti a skúsenosti. Bez vás by 
sme sa nikdy nezískali také dôležité informácie, aké nám práve Vy 
odovzdávate. Ešte raz Vám ďakujem, ste pre mňa ale aj pre mojich 
spolužiakov inšpiráciou. Aj keď Vám to nehovoríme často. Ďakujeme 
Vám a za Vašu prácu a za všetko, čo robíte, si Vás vážime. Som osobne 
rád, že ste tu pre nás. Chcem, aby ste všetci vedeli, že Vaša práca má 
obrovský zmysel. Ešte raz, ďakujeme Vám, za všetkých kolegov zo 
psychológie. 

3. Psychológia - Ďakujem pani doktorke Kozelkovej za jej snahu 
odprezentovať nám dostatok testov, ktoré skenovala a posielala. Jediná z 
vyučujúcich, ktorá nevidela prekážky, ale riešenie ako aj počas tejto 
situácie nájsť cestu ako sa to dá, nie ako cestu ako to odkladať do 
budúcnosti v dúfaní, že sa určite stretneme. Veľká vďaka (nielen za zimný 
semester 1.Mgr)♥   

4. Psychológia - Chcela by som sa poďakovať celej našej katedre za skvelý 
prístup ku študentom v tejto náročnej situácii, za snahu, ochotu a podporu 
študentov. Za trpezlivosť, či už na prednáškach, alebo seminároch 
(pretože si viem predstaviť, aké je náročne hovoriť do počítača a vlastne 
ani nevedieť, či to niekto počúva, alebo aké je náročné sa pripraviť na 
takýto spôsob výučby) , taktiež na skúškach a za technické možnosti, s 
ktorými mnohí zlepšili kvalitu výučby, alebo skúšky.  

Menovite by som ešte chcela poďakovať:  



PhDr. Daniele Jánošíkovej PhD. za úplne úžasný prístup na výučbe a aj 
skúške ku študentom, jej prednášky sú veľmi zaujímavé, podnetné a 
veľmi dobre odprezentované 

Mgr. Petrovi Teličákovi za to, že má veľmi pohodový prístup, je milý, 
ochotný, vtipný a jeho prednášky sú proste super 

Prof. Petrovi Halamovi PhD. za jeho výborný prístup, ochotu, zaujímavé 
prednášky, super schopnosť vysvetliť komplikované veci zrozumiteľne a 
jednoducho (čo mnohí oceňujeme najmä v oblasti psychometrie) a za jeho 
odbornosť a profesionalitu. 

5. Psychológia - Som externým študentom druhého ročníka psychológie. 
Musím napísať, že napriek nedokonalosti našich prezentácií alebo 
odpovedí, učitelia zachovávajú tolerantný ľudský prístup ako 
psychológovia, čo oceňujem. Ďakujem tiež za snahu podať učivo v celku 
a so záujmom, aj keď je toho často pre nich veľa. 

6. Psychológia - Ja by som sa chcela srdečne a úprimne poďakovať všetkým 
doktorom, profesorom a magistrom. Za ich ústretovosť, ľudskosť, 
empatickosť, za ich záujem a povzbudenia, vydržať celú túto situáciu, 
nebáť sa, zamerať sa na to príjemné a uvoľňujúce, spraviť si nejaký 
systém, takže teda im ďakujem aj za tieto cenné rady, za ich zdieľanie 
vlastných životných situácií a križovatiek, za všetko to vzácne, čo nám 
odovzdávajú a dávajú. Úprimne ich obdivujem, že mnohí z nich, do nás 
študentov vkladajú toľko času, toľko dôvery a povzbudenia. Je to naozaj 
krásne a obdivuhodné, keď si predstavím, že v čase, kedy sa snažia nám 
niečo dávať, okolo nich behajú ich deti, vyrušujú ich, nemajú čas, kedy by 
sa v kľude pripravili, či vydýchli... a oni to všetko zvládajú. Som im za to 
veľmi vďačná. A samozrejme, aby sa nezabudlo, ďakujem aj pani 
doktorke Z., ktorá je na materskej dovolenke, avšak aj napriek tomu 
bleskurýchle odpisuje na naše podnety ohľadom DP. Ďakujeme za všetko! 
Prajem krásny deň učiteľov :) vydržme to!  

7. Týmto by som sa chcel veľmi pekne poďakovať všetkým vyučujicím z 
filozofickej fakulty, nebudem nikoho konkretizovať pretože všetci 
vyučujúci sú super a veľa som sa toho od nich naučil. Hoci najradšej by 
som sa učil priamo na fakulte zoči voči ale aj takto dokázali všetci 
vyučujúci že sú profesionáli a že sa to dá aj takto online. Ešte raz úprimne 
a zo srdca veľmi pekne ďakujem.  

8. Veľmi by som sa chcela poďakovať nášmu skvelému pánovi dekanovi, 
ktorý robí pre študentov maximum, či už pri prezenčnej, alebo distančnej 



výučbe. Vždy ho zaujímajú názory študentov, je príjemný a jedná s nami 
ako s rovnými. Ide z neho výborná energia a snáď nikdy som ho nevidela 
bez úsmevu. Ďakujem za Vás.  

9. Ďakujeme, ste skvelí, vážime si vašu snahu a veríme, že sa čoskoro 
uvidíme naživo a budeme si to oveľa viac vážiť.  

10. Chcem sa poďakovať všetkým vyučujúcim na našej fakulte, pretože nám 
s láskou odovzdávajú informácie, sú naozaj veľmi ľudskí chápaví, nerobia 
nám zo života peklo a svojím prístupom nám uľahčujú aj toto (nie 
najkrajšie) obdobie. ♥


